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Ponadczasowe bezpieczeństwo
W nowym numerze specjalnym „Elektryka”, przygotowanym przez redakcje magazy-
nów Control Engineering Polska oraz Inżynieria i Utrzymanie Ruchu, poruszamy szereg 
istotnych zagadnień związanych z prawidłowym (a nade wszystko bezpiecznym) funk-
cjonowaniem zakładów przemysłowych w obszarze szeroko pojętej elektryki. 

Wyjaśniamy m.in., jakiego rodzaju mierniki są stosowane w diagnostyce urządzeń 
elektrycznych, jak skutecznie zminimalizować zagrożenia w szafach rozdzielczych oraz 
zapewnić bezpieczeństwo obwodów elektrycznych, a także w jaki sposób projektanci 
i instalatorzy instalacji elektrycznych mogą się zabezpieczyć przed awariami z nimi 
związanymi, w tym spięciami, przeciążeniami, prądami upływu i ukrytymi błędami 
łuku elektrycznego – przy zachowaniu najnowszego ustawodawstwa europejskiego.

Oprócz tego przyjrzymy się tematowi dotyczącemu optymalizacji układów elek-
trycznych dzięki technologiom IIoT, jak również zastanowimy się nad tym, jak idea 
Przemysłu 4.0 wpłynie na instalację elektryczną w zakładach przemysłowych. Czy 
czwarta rewolucja przemysłowa okaże się także rewolucją dla systemów okablowania 
maszyn i urządzeń? Odpowiedź na to pytanie, a także na wiele innych, znajdą Państwo 
w naszym najnowszym dodatku.
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Mierniki w diagnostyce
urządzeń elektrycznych
Przyrządy pomiarowe to jedne z podstawowych narzędzi 
wykorzystywanych przez służby UR w zakresie obsługi i serwisu 
urządzeń oraz instalacji elektrycznych. Na rynku dostępne są 
mierniki przeznaczone m.in. do wykrywania uszkodzeń w kablach, 
pomiarów rezystancji izolacji, parametrów wyłączników różnicowo-
-prądowych czy rezystancji uziemień.

I stnieje duża różnorodność przyrzą-
dów pomiarowych dostępnych na 
rynku. Oferowane rozwiązania są 

wyposażane w nowe technologie, pozwa-
lające na coraz łatwiejsze, dokładniej-
sze i powtarzalne dokonywanie pomia-
rów. Przy wyborze miernika ważne jest 
oczywiście w pierwszym rzędzie ustalenie 
wielkości elektrycznej poddanej pomia-
rowi oraz jej przewidywanego zakresu, 
ale także takich cech urządzenia pomiaro-
wego, jak ergonomiczna budowa, łatwość 
obsługi czy duży i czytelny wyświetlacz.

Wykrywanie uszkodzeń 
w kablach
Do wykrywania uszkodzeń w kablach 
światłowodowych przeznaczone są mier-
niki mocy optycznej. Urządzenia tego 
typu są w stanie mierzyć poziom mocy 
źródła światła laserowego oraz lokali-
zować uszkodzenia w kablu światłowo-
dowym, dzięki czemu zyskuje się pełny 
obraz jakości sieci transmisyjnej. Typowy 
przyrząd współpracuje z kablami SMF 
i obsługuje długości fali 1310 nm, 
1490 nm, 1550 nm i 1625 nm, z moż-
liwością obsługi długości z zakresu, który 
jest zdefiniowany przez użytkownika. Jeśli 
chodzi o zakres pomiaru mocy, to mie-

ści się on najczęściej pomiędzy 55 dBm 
a 10 dBm.

Dostępne na rynku urządzenia prze-
znaczone do lokalizowania uszkodzeń 
w kablach elektroenergetycznych, teleko-
munikacyjnych i teletechnicznych cechują 
się prostą, a zarazem wygodną obsługą. 
Do wymiany danych z użytkownikiem 
przeznaczony jest zwykle wyświetlacz. To 
dzięki niemu operator jest informowany 
o odległości do miejsca uszkodzenia. Naj-
częściej przewiduje się dwa tryby wyświe-
tlania reflektogramów. W trybie pierw-
szym na całości ekranu wyświetlany jest 
badany przebieg. Po naciśnięciu odpo-
wiedniego przycisku pojawiają się dwa 
obrazy tego samego przebiegu. Na gór-
nym przedstawiany jest cały reflekto-
gram, zaś na dolnym wybrany fragment, 
który może być powiększany w celu ana-
lizowania detali. W niektórych mode-
lach przewidziano możliwość kompenso-
wania impulsu wejściowego. W ten spo-
sób zyskuje się optymalne dostosowanie 
reflektometru do impedancji mierzonego 
kabla, dzięki czemu bez problemu wykry-
wane są uszkodzenia znajdujące się w nie-
wielkiej odległości od lokalizatora.

Na rynku dostępny jest m.in. lokali-
zator LKZ-1000 firmy Sonel, przezna-
czony do wyszukiwania kabli i innych 
infrastruktur podziemnych. Zestaw 
w postaci nadajnika, odbiornika i akce-
soriów pozwala na lokalizację zarówno 

obiektów metalowych (kable), jak i nie-
przewodzących prądu (rury PVC, beto-
nowe itp). Można używać tylko odbior-
nika lub odbiornika i nadajnika (tryby 
selektywne), podczas pracy z nadajnikiem 
dodatkowo mierzona jest głębokość poło-
żenia obiektu.

Mierniki cęgowe
Zaletą tych urządzeń jest możliwość 
wykonania pomiaru natężenia prądu elek-
trycznego w kablu bez przerywania mie-
rzonego obwodu. Jak wiadomo, w trady-
cyjnym pomiarze trzeba przerwać obwód 
i szeregowo podłączyć amperomierz, 
a w wielu aplikacjach jest to niewygodne, 
niebezpieczne, a nawet niemożliwe. Na 
rynku nie brakuje mierników cęgowych 
bazujących na konstrukcji cęgów bez 
rdzenia magnetycznego, przy czym cęgi 
mają wtedy specjalną cewkę powietrzną. 
Takie rozwiązanie zapewnia niewielką 
masę cęgów.

Nowoczesne mierniki są w stanie bar-
dzo dokładnie mierzyć prądy o niewiel-
kiej wartości. Skorzystać można przy tym 
z funkcji pomiaru prądu stałego lub prze-
miennego ze składową stałą, przy czym 
pomiar prądów o małych wartościach 
można wykonać za pomocą przewodów. 
Niektóre przyrządy są w stanie wyko-
nać testy wirowania faz, uwzględniając 
dwa poziomy czułości. Przy dużej czuło-
ści wykonywane są testy silników trójfa-
zowych w stanie beznapięciowym, nato-
miast uwzględniając zwykły poziom czu-
łości, można sprawdzać kierunek wirowa-
nia faz elektrycznej sieci trójfazowej.

Wiele mierników cęgowych przesyła 
dane bezprzewodowo. Zastosowanie znaj-
dują tu specjalne moduły odczytujące 
wyniki pomiarów na urządzeniu zdalnym, 
którym może być smartfon. Warto pod-
kreślić, że takie rozwiązanie bardzo często 
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wykorzystywane jest chociażby przy dia-
gnozowaniu sieci elektroenergetycznych. 
Specjalne moduły są bowiem podłączane 
w rozdzielnicy, a zbierane dane są przesy-
łane i rejestrowane zdalnie, z uwzględnie-
niem dowolnych przedziałów czasowych.

Jako przykład oferty rynkowej można 
podać miernik cęgowy CMP-2000 firmy 
Sonel. Urządzenie to umożliwia wyko-
nywanie pomiarów prądu do 2000 A za 
pomocą cęgów na przewodach o średnicy 
do 57 mm i szynoprzewodach o przekroju 
do 70×18 mm. Oprócz tego możliwy jest 
pomiar początkowego prądu rozrucho-
wego, napięcia stałego do 1000 V i prze-
miennego (TrueRMS) do 750 V, a także 
rezystancji, ciągłości połączeń, pojemno-
ści, temperatury i cyklu roboczego.

Innym przykładem jest miernik 
cęgowy KEW2009R firmy Kyoritsu. Jego 
cechy to: automatyczna zmiana zakresów 
pomiarowych, pomiar metodą cęgową 
przewodów o średnicy do 55 mm, 
pomiar rzeczywistej wartości skutecz-
nej (TrueRMS), a także zatrzymanie bie-
żącego wyniku pomiaru na wyświetla-
czu (Data Hold) i wyświetlanie warto-
ści średniej pomiarów (AVG). Oprócz 

tego przyrząd mierzy wartości szczytowe. 
Miernik można wykorzystać jako przy-
stawkę cęgową z możliwością współpracy 
z innym urządzeniem rejestrującym prze-
biegi prądów ACA i DCA.

Pomiar rezystancji izolacji
Mówiąc o urządzeniach przeznaczonych 
do pomiaru rezystancji izolacji, należy 
mieć na uwadze mierniki induktorowe 
oraz przyrządy elektroniczne. Mierniki 
elektroniczne są dostępne również w wer-
sjach z odczytem analogowym.

Nowoczesne mierniki cechuje pomiar 
rezystancji małym prądem, z sygnaliza-
cją akustyczną i optyczną. Zakres pomia-
rowy przyrządów niejednokrotnie przekra-
cza 100 G. Napięcia pomiarowe wybie-
rane są w zakresie 50, 100, 250, 500 
oraz 1000 V. Niektóre przyrządy mają 
płynną regulację pomiędzy 50 a 1000 V 
z dokładnością do 10 V. Pomiar przepro-
wadza się metodą dwu- oraz trójprze-
wodową. Niektóre modele pozwalają na 
pomiar za pomocą adaptera w gnieździe 
sieciowym. Jest przy tym dokonywana 
automatyczna analiza kombinacji pomia-

rowych, ze wskazaniem prądu upływu. 
Istotne pozostaje samoczynne rozłado-
wanie pojemności mierzonego obiektu po 
zakończeniu pomiaru rezystancji izola-
cji. Wykonuje się bezpośredni pomiar jed-
nego lub dwóch współczynników absorp-
cji. Przyrząd zapamiętuje ustawienia war-
tości napięcia i czasów. 

Z pewnością przydatne rozwiąza-
nie stanowi też pomiar napięcia stałego 
i przemiennego oraz pomiar pojemności 
badanego obiektu. W sposób akustyczny 
wyznaczane są pięciosekundowe odcinki 
czasu, które ułatwiają zdjęcie charaktery-
styk czasowych przy pomiarze rezystancji 
izolacji. W niektórych modelach przewi-
dziano możliwość pomiaru ciągłości połą-
czeń ochronnych i wyrównawczych prą-
dem 200 mA (zgodnie z normą PN-EN 
61557-4) z jednoczesnym przeprowadze-
niem autokalibracji przewodów pomiaro-
wych.

Kalibratory
To urządzenia pomiarowe, które generują 
odpowiedni sygnał wzorcowy pozwala-
jący na wykonanie kalibracji innego urzą-
dzenia. Przeznaczone są do kalibracji war-
tości: prądu, napięcia, mocy, rezystan-
cji, częstotliwości, energii, pojemności czy 
indukcyjności.

Typowym podzespołem kalibratora 
jest wyjściowy układ regulacji, umożli-
wiający nastawianie wielkości wyjściowej 
oraz źródło odniesienia, będące źródłem 
wielkości elektrycznej przeznaczonej do 
porównywania w stosunku do wielkości 
stabilizowanej. Z kolei komparator porów-
nuje wartości wielkości wyjściowej z war-
tością odniesienia. Generowany jest przy 
tym sygnał błędu, natomiast wzmacniacz 
błędu zapewnia wzmocnienie różnicy 
sygnałów komparatora. Ostatni element 
stanowi końcowy układ regulacji steru-
jący wielkością wartości wyjściowej.

W ofercie rynkowej znajduje się np. 
kalibrator Metracal MC firmy Astat. Jest 
to kalibrator wartości procesowych prądu 
(mA), napięcia (mV, V), rezystancji, symu-
lacji temperatury (PT100/1000, termo-
elementów typu: J, L, T, U, K, E, S, R, 
B, N). Urządzenie wyposażono w funk-
cję rampy i w funkcję stopniową, a także 
generator impulsów i grup impulsów. 
Przyrząd może symulować źródło prądu 
w zakresie 024 mA z jednoczesnym 
wysyłaniem i pomiarem sygnału. 
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Inne dostępne na rynku urządzenie 
– Beamex MC6 z oferty firmy Introl – 
jest kalibratorem ciśnienia, temperatury 
i sygnałów elektrycznych. Należy zwró-
cić uwagę na pełny komunikator mul-
ti-bus dla przyrządów HART, FOUNDA-
TION Fieldbus oraz Profibus PA. W urzą-
dzeniu przewidziano pięć trybów pracy 
– miernik, kalibrator, kalibrator dokumen-
tujący, rejestrator danych, komunikator. 
Ważny jest czuły, trwały ekran dotykowy, 
co umożliwia obsługę w rękawicach.

Testery wyłączników RCD
Przyrządy do pomiaru parametrów wyłącz-
ników różnicowo-prądowych w celu 
zapewnienia komfortu obsługi wyposaża 
się w wyświetlacz zajmujący aż połowę 
wielkości płyty czołowej przyrządu. Pod-
czas pomiarów pierwszą czynnością jest 
konfiguracja miernika, po której wtyk 
może być włożony do gniazda wtyczko-
wego. Urządzenie uruchomi się samo-
czynnie, a ekran zostanie podświetlony. 
Istotne jest automatyczne sprawdzenie 
konfiguracji przewodów, które przewi-
dziano w instalacji elektrycznej gniazdka. 
Oczywiście o wszystkich zadaniach reali-
zowanych przez urządzenie użytkownik 
informowany jest za pomocą wyświetla-
cza. Jeżeli wszystkie wymagania są speł-
nione, można zainicjować sprawdzenie 
wyłącznika, a po jego zakończeniu na 
wyświetlaczu pojawią się wyniki pomia-
rów. Gdy podczas wysyłania do instala-
cji prądu pomiarowego przyrząd wykryje 
obecność w niej napięcia dotykowego, 
które jest większe niż 50 V, test zostanie 
przerwany.

Testery wyłączników RCD cieszą się 
dużym uznaniem. Podczas testu uży-
wany jest prąd o wartości mieszczącej 
się pomiędzy 5 a 1585 mA. Za pomocą 
diody LED sygnalizuje się zarówno prawi-
dłowe podłączenie, jak i przepływ prądu 
testującego. Sprawdzać można również 
wyłączniki selektywne. W typowym urzą-
dzeniu przewidziano napięcie probier-
cze o wartości 3 kV. Prąd pomiarowy przy 
napięciu znamionowym jest generowany 
co 40, 150, 200 i 500 ms. Dokładność 
natężenia prądu wynosi ±2%. 

Oscyloskopy
Elektrykom pracującym przy diagnostyce 
urządzeń elektroenergetycznych z pewno-

ścią przydadzą się oscyloskopy. Pozwalają 
one na analizowanie przebiegów szybko-
zmiennych. 

W typowym przyrządzie znajdują się 
dwa lub cztery wejścia, które są izolo-
wane elektrycznie. W dostępnych na 
rynku urządzeniach przewiduje się kate-
gorie bezpieczeństwa: CAT III 1000 V/
CAT IV 600 V. Standardowo możliwa jest 
praca w paśmie 60 MHz, 100 MHz lub 
200 MHz. Na uwagę zasługuje szybkość 
próbkowania wynosząca do 2,5 GS/s, 
przy rozdzielczości do 400 ps. Przydatne 
rozwiązanie stanowi tryb przewijania, 
który pozwala na próbkowanie danych 
przebiegu nawet przez 48 godzin. Nowo-
czesne oscyloskopy niejednokrotnie mają 
wbudowany multimetr. Na naładowa-
nym komplecie akumulatorów pracują 
one przez 7 godzin (wersje czterokana-
łowe) oraz przez 4 godziny (modele dwu-
kanałowe).

W warunkach przemysłowych spraw-
dzi się jednoczesna analiza sygnału wej-
ściowego i wyjścia pętli sprzężenia zwrot-
nego oraz blokady bezpieczeństwa. To 
pozwala na diagnozowanie przeciążeń 
napięciowo-prądowych w obwodzie i pro-
blemów z przebiegami czasowymi sygna-
łów, a także z synchronizacją. Za pomocą 
oscyloskopów mogą być diagnozowane 
niedopasowania impedancji wejścia lub 
tłumienia. Na uwagę zasługuje funkcja 
badania harmonicznych, stanów nieusta-
lonych i obciążeń w wejściowych obwo-
dach zasilania trójfazowego. Niektóre 
modele oscyloskopów pozwalają na dia-
gnozowanie problemów z uszkodzonymi 
bramkami tranzystorów IGBT lub obwo-
dów filtrów w konwerterach DC/AC. 
Istotną rolę odgrywa możliwość testowa-
nia wyjścia PWM pod kątem odbić, sta-
nów nieustalonych i asymetrii napięcia.

Przykładem rynkowym jest przyrząd 
testujący Fluke ScopeMeter® 190 Series 
II. Bazuje on na dwóch lub czterech elek-
trycznie izolowanych wejściach. W urzą-
dzeniu przewidziano kategorię bezpie-
czeństwa CAT III 1000 V/CAT IV 600 V. 
Urządzenie charakteryzuje się wysoką 
częstotliwością próbkowania – do 5 GS/s 
oraz rozdzielczością do 200 ps (w zależ-
ności od modelu oraz używanych kana-
łów). Przydatne rozwiązanie stanowi cią-
głe automatyczne wyzwalanie Connect-
-and-View™, pojedyncze wyzwalanie, sze-
rokość impulsu i wyzwalanie sygnałów 
wideo.

Pomiar rezystancji uziemień
Proste mierniki, dzięki którym możliwy 
jest pomiar uziemień, są w stanie przepro-
wadzić badanie metodą techniczną (nisko-
częstotliwościową). Jest również możliwe 
wykonanie pomiaru ciągłości połączeń 
ochronnych i wyrównawczych. 

Pomiar rezystancji jest przeprowa-
dzany metodą 2p. Za pomocą sond 
pomocniczych pomiar można przeprowa-
dzić do maksymalnie 50 k. W niektó-
rych modelach przewidziano pomiar cią-
głości połączeń wyrównawczych i ochron-
nych prądem 200 mA z funkcją auto-
zerowania. Dodatkowo można dokonać 
pomiaru rezystancji elektrod pomocni-
czych i napięcia zakłócającego. Możliwe 
jest również wykonanie pomiaru w obec-
ności napięć zakłócających sieci. Napięcie 
pomiarowe wybiera się pomiędzy 25 V 
a 50 V.

Nieco bardziej zaawansowane 
modele pozwalają na pomiar uziemień 
metodą techniczną (3p, 4p). W niektó-
rych modelach pomiar jest przeprowa-
dzany przy użyciu prądu o częstotliwo-
ści 125 Hz, dzięki czemu zyskuje się 
wysoki poziom odporności na zakłóce-
nia pochodzące od sieci elektroenerge-
tycznej. Przyrządy bywają też wyposażane 
w funkcje pomiaru rezystywności gruntu 
i niskich rezystancji. Przydatne rozwią-
zanie stanowi pomiar metodą dwucę-
gową, a w niektórych sytuacjach pomiar 
bez konieczności stosowania sond pomoc-
niczych wbijanych do gruntu. Na rynku 
dostępne są przyrządy przeznaczone do 
pomiarów uziemień w energetyce, w któ-
rych zakres pomiarowy, zgodnie z normą 
PN-EN 61557, wynosi od 0,30 .

Dużym uznaniem cieszą się mier-
niki zaawansowane. W niektórych tego 
typu urządzeniach stosowane są wszyst-
kie znane metody pomiaru rezystancji 
uziemień. Badania mogą być przeprowa-
dzane metodą techniczną, również z uży-
ciem dodatkowych cęgów (uziemienia 
wielokrotne). Istnieje możliwość wyko-
nania pomiaru metodą dwucęgową oraz 
udarową.

Damian Żabicki Damian Żabicki – dziennikarz, redaktor, 
autor tekstów, specjalizujący się 
w tematyce technicznej i przemysłowej. 
Specjalista public relations firm 
z branży technicznej.
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FIRMA PREZENTUJE

W dro enie indywidualnych rozwi -
za  automatyzacyjnych w atwy 
i ekonomiczny sposób jest misj  

nowego modu owego systemu Apiro od firmy
igus. Nazwa mówi wszystko: Apiro pochodzi 
od greckiego s owa „nieograniczony . Pod-
czas opracowywania nowej serii skupiono si  
nie tyle na od czeniu silnika od przek adni, 
co na wprowadzeniu zupe nie nowego rodza-
ju przek adni limakowych, umo liwiaj -
cych zbudowanie np. sze cioosiowego robota 
przegubowego. Przek adnie zmieniaj ce ruch 
obrotowy na liniowy, przek adnie odwrotne 
oraz konwencjonalne przek adnie robolink s  
planowane w czterech ró nych rozmiarach, 
a wyj tkowa modu owo  systemu sprawia, 
e w razie potrzeby mog  by  ze sob  czo-

ne wed ug potrzeb. Nowy system umo liwi 
wykonywanie nawet najbardziej skompliko-
wanych ruchów. Dla przyk adu ekonomicz-
ne i indywidualne roboty typu SCARA, robo-
ty liniowe, jak równie  maszyny zabieraj ce 
wlewki po usuni ciu produktów z wtryska-
rek. System transportowy i prze adunkowy, 
a tak e roboty humanoidalne i animatronicz-
ne, które mog  wykonywa  np. ruchy paj ka.
Ze wzgl du na mo liwo  stworzenia ró nych
typów kinematyki nowa seria robolink nadaje 
si  równie  na specjalistyczne szkolenia, czy
te  do ró nego rodzaju placówek badawczo-
-rozwojowych.

Elastyczno  w projektowaniu 
dzi ki modu owo ci systemu 
oraz wielofunkcyjnym profilom 
W przek adniach limakowych nowej serii 
Apiro wykorzystywane s  wysokiej jako ci 
trybopolimery, zawieraj ce cz steczki sma-
ru sta ego. Odporne na korozj  i na dzia a-
nie chemikaliów, wysokowydajne tworzy-
wa sztuczne zapewniaj  wysok  stabilno , 
nisk  wag , d ug  ywotno  i brak koniecz-
no ci konserwacji. W przypadku modu o-
wego systemu robolink Apiro przeguby s  

czone za pomoc  wielofunkcyjnego profilu 

wykonanego z aluminium. Umo liwia to 
umieszczanie wa ów nap dowych w pustej 
przestrzeni po rodku, daj c zupe nie nowe 
mo liwo ci wykorzystania przek adni lima-
kowej, gdzie elementem nap dzaj cym sta-
je si  limacznica, powoduj ca obrót profilu 
aluminiowego, dzi ki czemu idealnie nadaje 
si  do zastosowania w robotyce i aplikacjach 
obrotowych. W przypadku nowej przek ad-
ni limakowej z ruchem liniowym (tzw. prze-
k adnia listwowa) profil aluminiowy mo e si  
przemieszcza  liniowo przez przek adni  li-
makow  lub przek adnia limakowa porusza 
si  po profilu liniowym. Ponadto przek ad-
nie limakowe maj  bardzo ma y luz. Wie-
lofunkcyjny profil umo liwia równie  u yt-
kownikowi pod czenie ró nych przek adni 

serii robolink Apiro. Umieszczenie kilku prze-
gubów Apiro obok siebie pozwala równie  
na równoleg e po czenie przegubów. Daje 
to niezliczone mo liwo ci kombinacji w celu 
zautomatyzowania bardzo ró nych aplikacji.

atwa automatyzacja dzi ki nowej 
modu owej koncepcji ruchu firmy igus
Nacisk konkurencji na firmy ro nie lokalnie i globalnie ze wzgl du na rosn c  automatyzacj  procesów 
produkcyjnych. Aby automatyzacja procesów by a mo liwa ekonomicznie i indywidualnie, firma igus, 
wykorzystuj c wysokowydajne tworzywa sztuczne, opracowuje niskokosztowe rozwi zania, 
takie jak nowy modu owy system ruchu robolink Apiro.

Misja Apiro: wykonywanie skomplikowanych ruchów – takich jak paj k – z tylko trzema nowymi
przek adniami limakowymi dla ruchu standardowego, liniowego i odwróconego.
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6 CONTROL ENGINEERING POLSKA

Z warcia łukowe są jedną z głów-
nych przyczyn powstawania poża-
rów elektrycznych. Dzieje się tak 

dlatego, że w przeciwieństwie do prze-
ciążeń, spięć czy prądów upływu tego 
typu usterek nie można wykryć tradycyj-
nymi urządzeniami wyłączającymi, takimi 
jak MCB, RCCB lub RCBO. Norma mię-
dzynarodowa IEC 60364 (część 4–42) 
zaleca instalowanie urządzeń służących 
do wykrywania zwarć łukowych (AFDD 
– Arc Fault Detection Devices), które mogą 
znacząco zmniejszyć ryzyko pożaru elek-
trycznego w budynkach.

Ewolucja urządzeń ochronnych
W niedługim czasie po pojawieniu się 
elektryczności zdano sobie sprawę rów-
nież z zagrożeń z nią związanych. Eks-
perci uznali potrzebę wykrywania dużych 
prądów zwarciowych i odłączenia zasila-
nia przy wystąpieniu awarii, co doprowa-
dziło do powstania wyłączników insta-
lacyjnych. Wyrafinowanie tych urządzeń 
nastąpiło szybko, ponieważ kilku pionie-
rów bezpieczeństwa elektrycznego uznało, 
że oprócz przetężeń niebezpieczne napię-
cia również powinny być odłączane, aby 
zmniejszyć ryzyko migotania komór.

W 1950 roku nastąpił znaczny prze-
łom wraz z wynalezieniem detektorów 
różnicowoprądowych. Gottfried Bie-
gelmeier, austriacki pionier, wynalazł 
w 1957 roku tak zwane zabezpiecze-
nie różnicowoprądowe zwłoczne. Wraz 
ze stałym przekaźnikiem magnetycznym, 
zdolnym do wykrywania nawet bardzo 

Alfred Mörx
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Czy instalatorzy instalacji elektrycznych 
mogą sobie pozwolić na pominięcie 
ochrony obwodu „wszystko w jednym”?

W artykule wyjaśniono, w jaki sposób projektanci i instalatorzy 
instalacji elektrycznych mogą się zabezpieczyć przed wszelkimi 
ich awariami, w tym spięciami, przeciążeniami, prądami upływu 
i ukrytymi błędami łuku elektrycznego – przy zachowaniu 
najnowszego ustawodawstwa europejskiego – dzięki wprowadzeniu 
ochrony typu „wszystko w jednym”.
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małych prądów upływu, kluczowe było, 
aby uczynić RCCB popularnym i najważ-
niejszym urządzeniem zabezpieczającym 
przed porażeniem prądem elektrycznym.

Rozpoznawalne ulepszenia urządzeń 
MCB rozpoczęły się w latach sześćdziesią-
tych, na skutek których w latach osiem-
dziesiątych wprowadzono urządzenie 
RCBO. Jednak dopiero na początku XXI 
wieku technologia cyfrowa została zasto-
sowana w urządzeniach zabezpieczają-
cych wraz z wprowadzeniem urządzeń 
RCCBs z dodatkowymi funkcjami cyfro-
wymi, tak zwanych cyfrowych RCCBs. 
Teraz pojawienie się ochrony „trzy w jed-
nym”, łączącej RCCB, MCB i AFDD 
w jednym urządzeniu, stanowi kolejny 
ważny krok naprzód, zapewniając instala-
torom prostotę pojedynczego urządzenia 
przy kompleksowej ochronie i zmniejszo-
nym ryzyku pożarów wywołanych zapło-
nem w instalacji elektrycznej. W czasach, 
gdy dobry wizerunek firmy jest ważniej-
szy niż kiedykolwiek w pozyskiwaniu 
i utrzymaniu klientów, instalatorzy mogą 

w znacznym stopniu nalegać na jak naj-
wyższy poziom ochrony u swoich zlece-
niodawców.

Wykrywanie zwarć łukowych
W przeciwieństwie do zwarć i upływu 
błędy łuku elektrycznego są znacznie 
trudniejsze do wykrycia, ponieważ nie 
towarzyszy im narastanie prądu. Nato-
miast 90% zwarć łukowych występuje 
w pojedynczym przewodzie. Reszta zda-
rzeń występuje między przewodami fazo-
wymi i neutralnymi lub między fazą 
a uziemieniem ochronnym. Szeregowe 
zwarcie łukowe nie musi być bezpośred-
nim zagrożeniem; może jednak wzniecić 
ogień przez zapalenie łatwopalnego mate-
riału.

Urządzenia MCB reagują jedynie na 
narastanie prądu, więc nie mogą wykry-
wać szeregowych i równoległych zwarć 
łukowych. RCCB działają przez wykry-
wanie dysproporcji między fazą a prze-
wodem neutralnym, która powstaje, gdy 

prąd różnicowy zaczyna płynąć do ziemi. 
Mogą więc zostać wyzwolone prądami 
upływu między fazą a ziemią, natomiast 
mniej niż 10% zwarć łukowych występuje 
między fazą a ziemią. Na szczęście jednak 
nadchodzące zwarcie łukowe jest poprze-
dzone sygnałem wysokiej częstotliwości 
nałożonym na przewód zasilający, odpo-
wiadającej przebiegowi tego zjawiska; te 
cechy mogą zostać wykryte przez AFDD 
za pomocą jego mechanizmu wykrywa-
nia cyfrowego, który reaguje, odłączając 
wadliwy obwód w celu zminimalizowania 
lub powstrzymania uszkodzenia.

Ustawodawstwo
Ogólnoświatowe wymagania zostały for-
malnie ustanowione po raz pierwszy 
w 2012 roku, kiedy to Międzynarodowa 
Komisja Elektrotechniczna wprowadziła 
normę IEC 62606, dotyczącą urządzeń 
wykrywania zwarć łukowych (AFDD). 
Podczas gdy IEC jest międzynarodowym 
standardem i organem oceny zgodno-

Odwiedź nas: 
Warsaw Industry Week – Hala F Stoisko 502

Serwoprzewód hybrydowy od igus® z żyłami BUS’owymi, jako kompaktowe 
rozwiązanie dla pojedynczych przewodów do stosowania w e-prowadnikach  
kablowych. Jakość przewodów: PCV i PUR. Certyfikat UL i CSA.  
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ści we wszystkich dziedzinach elektro-
techniki, wprowadzenie do użytku urzą-
dzeń AFDD zdefiniowało nowy poziom 
ochrony, który pozwolił na radzenie sobie 
ze znacznymi problemami w instalacjach 
elektrycznych niskiego napięcia w zasto-
sowaniach mieszkaniowych, handlowych 
i przemysłowych.

Poprzez uzupełnienie części 4–42, 
ochrony przed skutkami termicznymi, 
w normie IEC 60364 dotyczącej nisko-
napięciowych instalacji elektrycznych, 
pojawiło się tam silne zalecenie ochrony 
tychże instalacji przed zagrożeniami ter-
micznymi i zagrożeniami pożarem elek-
trycznym. Ponieważ większość zagrożeń 
pożarami powstałymi z instalacji elek-
trycznych pochodzi z szeregowych lub 

równoległych zwarć łukowych, powyż-
sze uzupełnienie do normy w 2014 roku 
było ważnym krokiem w celu wykorzy-
stania nowoczesnej techniki, aby lepiej 
chronić życie ludzkie, instalacje i towary. 
IEC zdecydowanie podkreśliła znaczenie 
tego zalecenia, rekomendując ustawodaw-
stwu w poszczególnych krajach przyjęcie 
instalacji AFDD jako obowiązkowej, np. 
w Niemczech. 

Oprócz Niemiec wiele krajów wdrożyło 
już nowe wymogi dla AFDD do swoich 
lokalnych standardów, w tym Holandia, 
Czechy, Hiszpania, Dania, Łotwa, Słowa-
cja, Rumunia, Węgry i Szwajcaria. W Fin-
landii, Szwecji, Islandii i Włoszech prowa-
dzone są kampanie informujące obywateli 
o ważności instalacji AFDD. 

Instalatorzy powinni zawsze stoso-
wać najnowocześniejsze zabezpieczenia 
i respektować ich krajowe przepisy oparte 
na normie IEC 60364 lub HD 60364, 
aby zapewnić zgodność z nimi i upew-
nić się, że właściwa instalacja urządzeń 
ochronnych minimalizuje zagrożenie poża-
rem elektrycznym. 

Strategie ochrony zasilania
Podczas gdy bezpieczeństwo ludzi, 
ochrona sprzętu i pomieszczeń mają 
zasadnicze znaczenie, biorąc pod uwagę 
dzisiejszą zależność od urządzeń elektrycz-
nych i elektronicznych, niezawodność 
dostaw energii ma również znaczenie kry-
tyczne. Dobre jakościowo AFDD zapew-
niają wysoki poziom ochrony przy mini-
malnym stopniu niepożądanego zadziała-
nia, możliwej dzięki krzyżowej komunika-
cji z innymi obwodami lub wykrywaniem 
wysokich częstotliwości generowanych 
raczej przez obciążenie urządzeń, a nie 
nadchodzące zwarcia łukowe.

Aby zachować zgodność z obowią-
zującymi przepisami przy zapewnieniu 
kompleksowej strategii ochrony, wyko-
nawcy powinni zainstalować urządze-
nia ochronne obejmujące MCB, RCCB 
lub RCBO i AFDD; razem zabezpiecza-
jące przed przeciążeniem, spięciami, prą-
dami różnicowymi i zwarciami łuko-
wymi w obwodach końcowych. Obecnie 
na rynku dostępne są również produkty 
łączące w sobie funkcje MCB, RCCB 
i AFDD. Urządzenia te są ekonomiczne, 
kompatybilne, niezawodne i łatwe do 
zainstalowania, co znacznie ułatwia pro-
jektowanie i instalację sieci elektrycznej. 

Urządzenia tego typu zapewniają szyb-
kie wykrywanie z dużą dokładnością, co 
ma zasadnicze znaczenie przy minimaliza-
cji niepożądanego zadziałania wyłącznika, 
a jednocześnie charakteryzują się dużą 
czułością przy wykrywaniu. Produkty te 
są zaprojektowane tak, aby dokładnie 
odróżniać rzeczywiste ryzyko od innych 
sygnałów wysokiej częstotliwości. 

Ponadto zdolność komunikacji krzy-
żowej z innymi obwodami gwarantuje, 
że urządzenia te zadziałają tylko wtedy, 
gdy odpowiedni sygnał zostanie wykryty 
w ich własnym obwodzie końcowym. 

Alfred MörxAlfred Mörx, niezależny specjalista w dzie-
dzinie bezpieczeństwa elektrycznego 
w Europie. 
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↙ Rys. 2. Obecnie na 
rynku dostępne są 
produkty łączące 
w sobie funkcje 
trzech urządzeń: 
wyłącznika nadprą-
dowego, wyłącznika 
różnicowoprądo-
wego oraz detektora 
iskrzenia.

↗ Rys. 1. Równoległe i szeregowe zwarcia łukowe w obwodzie końcowym
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F irmy logistyczne, takie jak np. 
FedEx czy UPS, przez lata inwesto-
wały miliardy dolarów w śledzenie 

powierzanych im zasobów i optymaliza-
cję swoich działań. Wdrożenie takich pro-
cedur i taka analiza danych były nieosią-
galne dla wielu innych przedsiębiorstw, 
ponieważ inwestycja była po prostu nie-
opłacalna. 

Obecnie sytuacja ulega zmianie i w przy-
padku wielu zastosowań w różnych gałę-
ziach przemysłu możliwe jest użycie 
zaawansowanej analizy danych w celu 
optymalizacji zysków i poprawy wyni-
ków produkcji. Wraz z postępującymi 
procesami starzenia się infrastruktury 
sprzęt wykorzystywany w zakładach prze-
staje prawidłowo funkcjonować. Dlatego, 
w celu zapewnienia poprawnej pracy sys-
temu i odpowiedniej reakcji na pojawia-
jące się problemy, pracownicy muszą 
poświęcać maszynom coraz więcej czasu. 

Firmy monitorują drogą cyfrową 
i zarządzają bardzo wartościowymi zaso-
bami od dziesięcioleci. Wciąż jednak ist-
nieje duża grupa urządzeń elektrycznych 
niepodłączonych do takich sieci sterowa-
nia i monitoringu. Jest jednak nadzieja. 
Współczesne urządzenia rozdzielające 
energię elektryczną zawierają w sobie 
nowoczesne półprzewodnikowe elementy 
elektroniczne, które zapewniają większą 

niezawodność, optymalizację czasu dzia-
łania i selekcji oraz wpływają na poprawę 
bezpieczeństwa pracy. Ponadto jednostki 
procesorowe, przekaźniki i mierniki są 
często używane w układach zarządzają-
cych energią. Zapotrzebowanie na osprzęt 
do dystrybucji energii, współpracujący 
z systemami sterującymi i monitorującymi 
dane, będzie tylko rosło. 

Przyjrzyjmy się trendom rynkowym, 
które wpływają na zapotrzebowanie na 
implementacje systemów analizy danych.

→  Era cyfryzacji. Z powodu starzeją-
cej się, doświadczonej kadry najważ-
niejszy w nadchodzących latach wpływ 
na funkcjonowanie firm produkcyjnych 
będzie miało pozyskiwanie wykształco-
nych robotników, pracujących w produk-
cji i we wspierających produkcję przedsię-
biorstwach. Ogromna wartość, jaką jest 
doświadczenie, zniknie wraz ze starszymi 
pracownikami. Dostępni teraz specjaliści 
od maszyn, czyli ludzie potrafiący ziden-
tyfikować problem „na słuch”, odejdą. 
Nowa kadra, wychowana w świecie cyfro-
wym, będzie oczekiwać specjalnych narzę-
dzi wspierających ich działania w celu 
zwiększenia jakości i wydajności produk-
cji. Na rynku pojawią się „inżynierowie 
cyfrowi” – zarówno mechanicy, jak i elek-
trycy – oraz specjaliści od analizy danych.

→  Jeśli możliwe jest dokonanie pomiaru 
jakiejś wielkości, parametrów, urządze-

Andrew Sohn, Theodore Hill 

Optymalizacja
układów elektrycznych
dzięki technologiom IIoT
Nowe technologie zwiększą popularność stosowania systemów monitorujących stan urządzeń.
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nie będzie podłączone do sieci. Niektórzy 
szacują, że sieć maszyn przemysłowych 
będzie w 2020 r. liczyć 50 mld urządzeń. 
Stwarza to szansę na budowanie biznesów 
polegających na wykorzystaniu danych 
i ich analizie, w celu osiągnięcia niespo-
tykanych wcześniej możliwości, skrócenia 
czasu pracy i zwiększenia wydajności.

→  Wgląd w biznes. Dostępna obecnie moc 
obliczeniowa oferuje możliwość zapro-
ponowania prostszych, bardziej praktycz-
nych rozwiązań złożonych problemów. 
Umożliwia to osiągnięcie nowego pozio-
mu efektywności procesu i wglądu 
w prowadzony biznes. Sposób monitoro-
wania przenosi się na wyższy poziom: 
od pojedynczych czujników i sterowników
(poziom obiektowy), do rozmiarów całej 
fabryki i ludzi na linii produkcyjnej. 
W skrócie, zebrane dane muszą trafić do 
odpowiednich osób, które prawidłowo je 
wykorzystają.

Obserwacja wymienionych trendów 
w przemyśle prowadzi do konkluzji, że 
w niedalekiej przyszłości pojawią się na 
rynku pracownicy nowej generacji, z któ-
rych wielu będzie wymagać dostępno-
ści lepszych, bardziej wydajnych narzę-
dzi cyfrowych, ponieważ przyzwycza-
jeni będą do ich posiadania i sprawnej 
obsługi. Powstający już obecnie Przemy-
słowy Internet Rzeczy (IIoT) umożliwi też 
kierownikom fabryk i inżynierom maksy-
malne wykorzystanie potencjału drzemią-
cego w ich infrastrukturze, sprzęcie i ope-
racjach, sprawiając, że staną się bardziej 
inteligentne i wydajne.

Wpływ na dystrybucję 
energii elektrycznej
Wdrożenie technologii IIoT dotyczy 
integracji skomplikowanych urządzeń 
fizycznych, wyposażonych w liczne czuj-
niki połączone w ramach sieci, wraz 
z odpowiednim oprogramowaniem. 
Takie rozwiązanie umożliwia użytkowni-
kowi przetwarzanie danych ze sprzętu, 
ich analizę i użycie do optymalizacji pro-
cesu, poprzez łączenie inteligentnych 
maszyn z operatorami potrafiącymi najle-
piej wykorzystać informacje i analizować 
otrzymane dane. Dlatego technologia IIoT 
daje możliwość zmiany sposobu dystry-
bucji energii – od poprawy efektywności 
i działania samej sieci zasilania, do lep-
szej ochrony sprzętu i personelu. Sprzęt 

do dystrybucji energii nowego typu jest 
bowiem wyposażony w czujniki napięcia 
i natężenia prądu, które mogą być wyko-
rzystane do zapewnienia operatorom 
wglądu w takie dane, jak poziom obcią-
żenia sprzętu lub charakterystyka jego 
pracy. Dane te mogą być zbierane i prze-
chowywane, po niewielkich dodatkowych 
kosztach, przez zaawansowane technolo-
gie optymalizacji działania sprzętu. Ponie-
waż większość nowoczesnego sprzętu 
będzie w stanie wykorzystać potencjał 
rozwiązań i funkcji oferowanych przez 
IIoT, pojawiają się pytania odnośnie inte-
gracji istniejących starszych urządzeń 
i ich roli w nowej cyfrowej epoce. Nie 
każdy bowiem system rozdzielający ener-
gię wymaga rozbudowanej infrastruk-
tury. Zamiast tego nowoczesne innowa-

cje pozwalają starszym, ale wciąż spraw-
nym systemom dystrybucji na aktualiza-
cję sprzętową w postaci nowych rozdziel-
nic, wyłączników, przekaźników, mierni-
ków itp., w które wyposażone są wszyst-
kie nowsze urządzenia cyfrowe potrafiące 
zbierać informacje. Dane te mogą być 
przechowywane w chmurze z kontrolowa-
nym dostępem, łącząc wszystkie informa-
cje w klarowny i przejrzysty obraz funk-
cjonowania procesów.

Na początku małe kroki
Optymalizacja rozpoczyna się od zbierania 
danych z czujników. Najczęściej używane 
czujniki w elektrycznych systemach roz-
dzielczych to przetworniki prądu i napię-
cia. Dane z tych czujników skojarzone 
z pozostałymi informacjami, takimi jak 
temperatura i status, stanowią podstawę 
do rozpoczęcia monitorowania urządzeń. 
Ważne jest, by wybrać prawidłowy czuj-

nik, aby osiągnąć żądaną dokładność i nie 
przekroczyć maksymalnego obciążenia. 

Amerykańska organizacja ANSI 
opracowała standardową metodę służącą 
do klasyfikacji dokładności i obciążenia 
czujników (C57.13). Zwykle wymagana 
jest klasa 200 lub większa w przypadku 
ochrony układów przekaźnikowych, 
oraz klasa 100 lub niższa w przypadku 
podstawowych urządzeń mierniczych. 
W razie pytań należy skontaktować się 
z producentem sprzętu, by określić, 
jaki rodzaj czujnika będzie odpowiedni 
w danej sytuacji.

Kolejnym krokiem jest aktualizacja 
sprzętowa liczników, przekaźników 
i urządzeń załączających, by mogły one 
generować potrzebne dane. Wraz ze sta-
rzeniem się sprzętu należy wymieniać 
podzespoły elektroniczne na bardziej 
nowoczesne i inteligentniejsze. Ponadto, 
w celu poprawy bezpieczeństwa i selek-
tywności, przebiegi prądowe każdego 
z bezpieczników pozwolą określić indy-
widualne obciążenie podzespołu. Zare-
jestrowane przebiegi zapewnią wgląd 
w stan urządzenia i pozwolą na optyma-
lizację sprzętu. Wybrane liczniki i urzą-
dzenia wyzwalające powinny mieć mo-
żliwość komunikacji poprzez każdy stan-
dardowy otwarty protokół stosowany 
w przemyśle. Istniejący lub unowocze-
śniony system zarządzania energią może 
być zaprogramowany, by śledzić i kon-
trolować napięcie, natężenie prądu i stan 
urządzenia, bez pomocy dodatkowych 
czujników.

Dane powinny być umieszczone na 
centralnym serwerze danych lub w chmu-
rze. Połączenie systemu w sieć pozwoli 
na wgląd w parametry i stan pracy wielu 
urządzeń w tym samym czasie i stworze-
nie obrazu działania całego systemu. Sieci 
mogą być zbudowane z poziomu chmury, 
aż do poziomu obiektowego, z inteligent-
nymi urządzeniami elektronicznymi.

Być mądrzejszym
Co zrobić z zebranymi danymi? Wyko-
rzystanie w pełni możliwości systemu 
IIoT w przedsiębiorstwie oznacza również 
wykorzystanie systemów analitycznych. 
Mogą one umożliwić wgląd w przebieg 
procesu i proponować możliwości udo-
skonalenia, takie jak poprawa zarządzania 
energią, redukcja pików w profilu zużycia 
energii w przedsiębiorstwie czy zakładzie 

Technologia IIoT daje 
możliwość zmiany spo-
sobu dystrybucji energii 
– od poprawy efektyw-
ności i działania samej 
sieci zasilania, do lepszej 
ochrony sprzętu 
i personelu.
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oraz wykrywanie uszkodzeń, jednocze-
śnie drogą cyfrową dostarczając dane do 
odpowiednich osób w celu szybszej reak-
cji i współpracy.

Większość systemów analitycznych 
wymaga właściwego przetworzenia i zro-
zumienia danych, funkcjonowania sys-
temu i ustalenia potencjalnych awa-
rii sprzętu jeszcze przed jego użyciem. 
Może to brzmieć jak wyzwanie, ale jest 
na to prosta rada. Współczesne narzędzia 
i oprogramowanie mogą uczyć się pro-
cesu, automatycznie definiować zależno-
ści, wykrywać anomalie.

Tradycyjna analiza prewencyjna
Dawniej sprzęt skonstruowany na 
potrzeby zaawansowanej analizy danych 
był bardzo drogi i skomplikowany. Mógł 
obsłużyć takie maszyny, jak wielkie tur-
biny, generatory, sprężarki i pompy. Urzą-
dzenia te występują w wielu aplikacjach, 
takich jak procesy przemysłowe, pro-
dukcja energii, również odnawialnej czy 
transportowanie medium. Cele implemen-
tacji systemu to:

→  ograniczenie liczby czynności związanych 
z obsługą maszyn,

→  zapobieganie nieplanowanym przestojom 
i opóźnieniom,

→  maksymalizacja osiągów systemu,

→  unikanie opóźnień z powodu braku 
dostępnej obsługi.

Zazwyczaj projekt obejmował oprzyrzą-
dowanie dla silnika, prądnicy, przekładni 
i urządzeń obciążonych mechanicznie. 
Wiele czujników czuwa nad poprawno-
ścią działania systemu, wykrywając poten-
cjalne problemy. Jednakże zbieranie i ana-
liza tych danych wymagają dedykowa-
nego sprzętu sterującego, o dużej szybko-
ści przetwarzania danych oraz ich prze-
chowywania, a także wyspecjalizowanego 
personelu do obsługi konkretnego rodzaju 
sprzętu.

Bardziej zaawansowane metody
W centrum badań firmy GE rozwi-
nięto metody analityczne wykorzystu-
jące w pierwszej kolejności wykres obcią-
żenia urządzenia. Metody te nie tylko 
umożliwiają detekcję problemów w ukła-
dzie elektrycznym, ale również pozwa-
lają wykryć defekt mechaniczny. Po zasto-
sowaniu zaawansowanej filtracji sygnału 
i odpowiednich technik analitycznych 
uszkodzenie może być widoczne w prze-
biegu napięcia transformatora na przy-
łączach silnika (rys.). Owe sygnały elek-
tryczne mogą być zestawione z innymi, by 
ułatwić diagnozę. Metoda analizy prze-

biegu napięcia pozwala na zdiagnozowa-
nie problemu wcześniej i w sposób pew-
niejszy niż w przypadku badania wibra-
cji. Analiza danych, z której dotychczas 
korzystały tylko kosztowne obiekty, teraz 
jest dostępna dla mniejszych urządzeń, 
co wpływa korzystnie na stan całej ope-
racji, a nie jedynie poszczególnych podze-
społów. 

Podsumowanie
Niezależnie od wieku zakładu przemysło-
wego menedżerowie mogą zaimplemen-
tować oprzyrządowanie, sieć i osprzęt 
analizujący, by zwiększyć zyski. Dzięki 
wydłużeniu czasu pracy maszyn i reduk-
cji kosztów pracy Przemysłowy Inter-
net Rzeczy może zapewnić nowe źródła 
dochodu. Warto więc już dziś zrobić krok 
w kierunku lepszej, bardziej inteligentnej 
i wydajnej przyszłości.

Andrew SohnAndrew Sohn jest menedżerem produktu 
dla usług związanych z dostawą energii 
w firmie GE Industrial Solutions. Jest rów-
nież członkiem IEEE Industrial Applica-
tion Society. 

Theodore HillTheodore Hill jest starszym inżynierem 
ds. aplikacji systemów elektrycznych 
w firmie GE Industrial Solutions. 

↗  Rys. Przebiegi elektryczne silnika napędzającego przekładnie. Niebieska linia oznacza warunki normalne, czerwona przedstawia awarię łożyska. 
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W iększość inżynierów, techni-
ków i pracowników fabryk jest 
w stanie opowiedzieć jakąś 

historię związaną z wypadkiem przemy-
słowym, takim jak poparzenie czy pora-
żenie prądem, który zdarzył się na tere-
nie fabryki. O ile większość wypadków 
zdarza się podczas fazy budowy i instala-
cji, czynności związanych z utrzymaniem 
ruchu i podczas prowadzenia testów, 

mogą one wystąpić także w okresie nor-
malnej pracy urządzeń. W praktyce eks-
ploatacyjnej znanych jest wiele scena-
riuszy, w których dochodzi do poparze-
nia lub porażenia prądem, ale większo-
ści z nich można uniknąć przez stosowa-
nie właściwych rozwiązań konstrukcyj-
nych, elementów i urządzeń zabezpiecza-
jących oraz przestrzeganie procedur ope-
racyjnych.

Istnieje wiele przyczyn pożarów insta-
lacji elektrycznej oraz innych wypadków. 
Dla każdego z nich przewidziano i opi-
sano wiele metod zapobiegania. Zebrano 
je między innymi w dokumencie Naro-
dowego Stowarzyszenia Ochrony Prze-
ciwpożarowej w USA (NFPA) – NFPA 70 
– 2017: National Electrical Code (NEC). 
Dla większości z nich w dużej mierze bez-
pieczeństwo sieci elektrycznej zależy od 
właściwego zabezpieczenia obwodów, 
które redukuje liczbę wypadków i ich 
dotkliwość.

Każda forma zabezpieczenia obwo-
dów elektrycznych jest bardzo istotna 
dla zapewnienia właściwego poziomu bez-
pieczeństwa pracowników. Często jednak 
jest ono pomijane lub traktowane jako 
kwestia drugorzędna. Właściwe zabezpie-
czenie systemu lub sprzętu jest kluczowe 
dla redukcji ilości kosztownych prze-
stojów i awarii cennego sprzętu. W dal-
szej części artykułu przedstawiono popu-
larne przypadki awarii układów elektrycz-
nych i sposoby zabezpieczania personelu 
i sprzętu.

Przypadki uszkodzeń
Właściwe zabezpieczenie obwodów 
i samych urządzeń przed zwarciem i prze-
ciążeniem jest wymagane w celu ochrony 
sprzętu elektrycznego. Podczas budowy 

Bert Purdy

Zabezpieczenia obwodów 
w służbie bezpieczeństwa
Odpowiednio dobrane i prawidłowo zainstalowane wyłączniki 
nadmiarowo-prądowe, bezpieczniki i inne urządzenia zabezpiecza-
jące w obwodach elektrycznych i systemach zasilania chronią 
pracowników przed wypadkiem, a maszyny przed uszkodzeniem.
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↗ Regulacje i metody zabezpieczenia personelu i maszyn przed porażeniem, poparzeniami i poża-
rem znajdują się w dokumencie NFPA 70-2017: National Electric Code (NEC).
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przeciążenie obwodu może skutkować 
odcięciem zasilania. Podczas prowadze-
nia czynności utrzymania i eksploatacji 
niewłaściwe podłączenie przewodów lub 
źle odłożone narzędzie może aktywować 
urządzenia bezpieczeństwa.

Na przykład podczas prac związanych 
z wdrożeniem projektu w fabryce akty-
wowany został dużej wielkości wyłącznik 
nadmiarowo-prądowy. Wyłącznik speł-
nił swoje zadanie, szybko zakańczając 
stan zwarcia, ale odciął zasilanie w całym 
budynku. Wówczas nie było wiadomo, 
który z wielu układów elektrycznych 
w budynku spowodował zbyt duże obcią-
żenie, więc znalezienie źródła problemu 
było trudne.

W końcu udało się stwierdzić, że 
powodem zwarcia był dużych rozmiarów 
silnik elektryczny. Problem był trudny 
do znalezienia ze względu na bezpiecz-
niki odłączające obciążenie, stosowane 
w celu bezpiecznego ograniczania obcią-
żenia generatora poprzez odłączanie czę-
ści obciążenia. Urządzenia te włączają się 
ponownie z opóźnieniem, utrudniając roz-
wiązywanie problemów.

Mimo że praca urządzenia ochron-
nego przyczyniła się do końcowego efektu 
zabezpieczenia, wyłącznik ten wciąż funk-
cjonował i ochraniał ludzi oraz sprzęt 
podczas czynności naprawczych i pro-
cesu diagnostyki. Po zlokalizowaniu zwar-
cia i jego naprawie rozwiązaniem dłu-
goterminowym była koordynacja działa-
nia wszystkich wyłączników nadmiaro-
wo-prądowych w taki sposób, by wyłącz-
niki znajdujące się na końcu układu włą-
czały się pierwsze podczas mniej poważ-
nych awarii.

Kolejny wypadek nastąpił pod koniec 
tygodniowego przestoju fabryki, związa-
nego z wykonywaniem czynności utrzy-
mania zapobiegawczego, prowadzonych 
na aparaturze rozdzielczej. Jako część pro-
cesu utworzenia nowej sieci energetycz-
nej dokonano ostatecznego testu syste-
mów bezpieczeństwa, by upewnić się, 
że wszystkie szyny i przewody zasilające 
są zaizolowane oraz nieuziemione wspól-
nie. Wyłączniki bezpieczeństwa również 
muszą być testowane, by dowieść inte-
gralności materiałów izolujących.

Nawet po dokonaniu wszystkich 
testów, podczas których główny wyłącz-
nik bezpieczeństwa był zamknięty, nastą-
piło zwarcie w aparaturze rozdzielczej. 
Późniejsze dochodzenie dowiodło, że ktoś 

nieumyślnie pozostawił narzędzie w miej-
scu, gdzie na skutek wibracji spadło ono 
na główny wyłącznik bezpieczeństwa 
i było to trudne do zauważenia. Na szczę-
ście działający wyłącznik ograniczający 
został szybko aktywowany, co ograniczyło 
skutki awarii do niewielkich uszkodzeń. 
Bez wyłącznika ograniczającego zwar-
cie prawdopodobnie skutkowałoby ono 
powstaniem łuku elektrycznego w oprzy-
rządowaniu i potencjalnymi obrażeniami 
pracowników na skutek pożaru lub iskier.

Zabezpieczenia przed porażeniem 
i pożarem
Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia 
powyższych zdarzeń, standard NFPA 70 
E-2018: Standard for electrical safety In 
the Workplace zawiera szczegółowe infor-
macje dotyczące bezpieczeństwa układów 
elektrycznych oraz wiele innych regu-
lacji dotyczących elektrycznych obwo-
dów i zabezpieczeń przed przeciążeniem. 
W dodatku dokument NFPA 79-2018: 
Electrical standard for industrial machi-
nery również zawiera informacje doty-
czące zabezpieczeń dedykowanych dla 
sprzętu. W Polsce podobne zagadnienia 
porusza norma PN-EN 50110-1:2001 
i 2005 „Eksploatacja urządzeń elektrycz-
nych” oraz inne dokumenty – przede 
wszystkim stosowne rozporządzenia. 

Istnieje wiele wymagań oraz wskazó-
wek, których należy przestrzegać, aby 
zabezpieczyć personel i maszyny przed 
porażeniem, pożarem i innymi niebez-
piecznymi zdarzeniami, będącymi skut-
kiem działania energii elektrycznej lub 
awarii układów elektrycznych. Niektóre 
z zabezpieczeń zawierają w sobie takie 
elementy, jak:

→ blokowane funkcje odłączania,
→ bramki odłączające napięcie,
→ sygnały informujące o niebezpieczeństwie,
→ zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowe,
→ zabezpieczenia przeciwprzepięciowe.

Ważne jest, aby mieć świadomość, że pre-
zentowana w tym tekście dyskusja jest 
jedynie ogólnym rozważaniem i istnieją 
od niej wyjątki dotyczące wielu wymagań, 
a niektóre z istotnych szczegółów nie są 
w niej zawarte.

Mimo że wyłączniki w przemysłowych 
systemach sterowania są często pomijane, 
należy podkreślić, iż pełnią one bardzo 
ważną funkcję, zapewniając, że zasilanie 
jest całkowicie odcięte w celu wykonywa-
nia czynności utrzymania ruchu lub eks-
ploatacyjnych działań personelu.

Regulacje wymagają, aby wszystkie 
źródła zasilania zostały wyłączone, zablo-
kowane oraz oznaczone, zanim wykony-
wane będą czynności serwisowe. Możli-
wość wyłączenia zasilania zapewnia taką 
funkcjonalność.

NFPA 79 wymaga stosowania wyłącz-
ników w celu izolacji źródła zasilania 
w maszynie. Taki wymóg można technicz-
nie zrealizować w bardzo prosty sposób 
za pomocą wtyczki i dodatkowego ozna-
czenia bezpieczeństwa, jednak w przy-
padku większości urządzeń realizowane 
jest to inaczej. Typowe metody odłącza-
nia zasilania to wyłączniki UL 98 z bez-
piecznikami lub bez albo wyłączniki bez-
pieczeństwa typu UL 489. Zwykle ist-
nieje jeden obwód zasilający, a jakiekol-
wiek zasilanie powinno zostać wyłączone 
poprzez aktywację wyłącznika dla kon-
kretnej maszyny. Taki wyłącznik powinien 
być oznaczony jako „Wyłącznik zasilania 
maszyny”. Jeżeli istnieje wiele źródeł zasi-
lania, to ich oznaczenia muszą w sposób 
jednoznaczny o tym informować i wskazy-
wać na procedurę odłączenia zasilania od 
maszyny.

Taki wyłącznik powinien zostać 
zamontowany wewnątrz lub nieopo-
dal głównego systemu sterowania. Jeżeli 
główny system sterowania jest zasilany 
napięciem 120 Vac lub 480 Vac albo 
jeżeli w obwodach występuje jakiekol-
wiek napięcie większe lub równe 50 Vac 
lub 60 Vdc, z wyłącznikiem powinny być 
sprzężone specjalne drzwi ochronne. Aby 
zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, 
otwarcie drzwi powinno być niemożliwe, 
jeśli wyłącznik nie jest dezaktywowany. 
Otwarcie w takiej sytuacji jest tylko moż-
liwe dla wykwalifikowanego personelu ze 
specjalistycznymi narzędziami.

O ile wyłącznik sprzężony z drzwiami 
ochronnymi jest najlepszym sposobem 

Zabezpieczenie obwo-
dów jest bardzo ważne 
dla ochrony maszyn przed 
natężeniem prądu wyż-
szym niż wynikające z ich 
mocy znamionowej.
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na odłączanie zasilania z panelu sterowa-
nia, dopuszczalne są również inne zabez-
pieczenia, takie jak blokady drzwi i klu-
cze oraz elementy ochraniające, zabezpie-
czające personel przed bezpośrednim kon-
taktem z obwodami będącymi pod napię-
ciem i wiodącymi prąd. Niezależnie od 
metody wykorzystywanej do odłączenia 
zasilania lub ochrony personelu, oznacze-
nia bezpieczeństwa na obudowie powinny 
zawierać odpowiednie instrukcje odłącze-
nia zasilania. 

Zabezpieczenia obwodów
Właściwe zabezpieczenie prądowe jest 
kluczem do zapobiegania groźnym prze-
ciążeniom spowodowanym zwarciem, 
zbyt dużym natężeniem prądu, proble-
mami z uziemieniem, skokami napięcia 
związanymi z przepięciami i innymi zda-
rzeniami odbiegającymi od normy.

Aby zapewnić tego typu ochronę, 
ważne jest zrozumienie różnic pomiędzy 
podstawowymi zabezpieczeniami obwo-
dów a zabezpieczeniami dodatkowymi. 
Ogólnie rzecz ujmując, zabezpieczenia 
podstawowe chronią przewody, a dodat-
kowe zabezpieczenia zapewniają ochronę 
dodatkową, jednak niewystarczającą dla 
ochrony sprzętu i urządzeń. Dodatkowe 
zabezpieczenia są często stosowane dla 
ochrony sprzętu nisko obciążonego, obcią-
żeń elektrycznych wewnątrz maszyny lub 
służą jako proste elementy i moduły do 
odłączania.

Określono wiele ogólnych wymagań 
i sposobów na prowadzenie przewodów, 
organizację uziemienia i grupowanie prze-
wodów, w celu zabezpieczenia maszyn 
i personelu. Aby zapewnić ochronę przed 
przeciążeniem, zwarciem lub problemami 
z uziemieniem, potrzebne są podstawowe 
i dodatkowe zabezpieczenia obwodów. 

Ogólnie urządzenia oznaczone jako UL 
489 zapewniają podstawowe zabezpie-
czenie obwodów, a urządzenia UL 1077 
to zabezpieczenia dodatkowe, z ich funk-
cjami opisanymi w dokumencie NEC 100, 
430 oraz 409. Poza Stanami Zjednoczo-
nymi istnieją inne, podobne standardy jak 
wspomniany dokument normatywny PN-.

Większość obwodów elektrycznych 
zaczyna się od zabezpieczeń podsta-
wowych, takich jak właściwie opisany 
wyłącznik bezpieczeństwa lub bezpiecz-
nik. Takie urządzenia chronią przed poża-
rem i porażeniem prądem, ograniczając 

natężenie prądu w przewodach i umożli-
wiając odłączenie zasilania podczas prac 
serwisowych.

Podstawowe zabezpieczenia nieko-
niecznie chronią obciążenia, takie jak zasi-
lacze, komputery PC czy jednostki ste-
rowników PLC. Aby zabezpieczyć te ele-
menty, wymagane jest użycie dodatko-
wych zabezpieczeń w postaci wyłączni-
ków nadmiarowo-prądowych i lokalnych 
bezpieczników. Dodatkowe zabezpieczenia 
zapewniają dodatkową ochronę sprzętu, 
podczas gdy podstawowe zabezpieczenia 
są już zastosowane i zabezpieczają całe 
obwody lub w niektórych przypadkach 
nie są w ogóle wymagane.

Wyłączniki nadmiarowo-prądowe 
i bezpieczniki
Miniaturowe wyłączniki nadmiarowo-prą-
dowe o oznaczeniu UL 489 i wyłączniki 
z zamkniętą obudową są często używane 
jako podstawowe zabezpieczenie obwo-
dów zasilających po głównym wyłączniku 
lub w układach z silnikami elektrycz-
nymi. Są dostępne w różnych rozmia-
rach i zarazem parametrach roboczych, od 
dziesiątych części ampera do 800 ampe-
rów, również w postaci miniaturowej, 
w wielu obudowach, konfiguracjach 1-, 2- 
i 3-polowych.

W przypadku tych urządzeń wyko-
rzystywane są termiczne lub magne-
tyczne wyzwalacze do wyzwolenia/otwar-
cia wyłącznika, w zależności od przecią-
żenia lub wykrytego zwarcia. Przeciąże-
nie to nadmierna wartość natężenia prądu 

w zabezpieczanym obwodzie, powodu-
jąca wzrost temperatury przewodów 
i sprzętu. Wyłączniki nadmiarowo-prą-
dowe zabezpieczają przewody przed tymi 
niebezpiecznymi zjawiskami przez detek-
cję wzrostu temperatury na skutek prze-
ciążenia w czułych termicznie elementach. 
Poważne uszkodzenia na skutek zwar-
cia powstałyby w mgnieniu oka. Dlatego 
moduł detekcji wyczuwa nagłą zmianę 
pola magnetycznego i inicjuje funkcję 
zabezpieczającą.

Niektóre z wyłączników zawierają 
układy ograniczające natężenie w celu 
szybkiej reakcji na wystąpienie zwarcia. 
Zmniejsza to ilość energii, która może 
uszkodzić sprzęt lub przewody. Cechują je 
prądy zwarcia od 10 A do 100 kA. Różne 
typy wyłączników nadmiarowo-prądo-
wych przeznaczone dla niskoobciążo-
nych układów, takich jak układy rezystan-
cyjne, oraz dla wysokoobciążonych ukła-
dów, takich jak obciążenia indukcyjne 
i inne, posiadają ponadto różne charakte-
rystyki działania. Wyłączniki ze specjalną 
charakterystyką pracy zapewniają najlep-
szą ochronę oraz redukują zjawisko samo-
czynnego wyzwalania/wyłączania (nuance 
tripping).

Bezpieczniki są zwykle kosztowo naj-
efektywniejszą metodą zabezpiecze-
nia przed przeciążeniem. Sprawdzają 
się w zastosowaniach, w których wystę-
pują awarie wysokoprądowe i często peł-
nią rolę zabezpieczenia transformato-
rów, układów zasilania i silników. Wiele 
z bezpieczników ma funkcję ogranicza-
nia natężenia i pracują przy prądzie zwar-
cia do 200 kA. Bezpieczniki mogą speł-
niać wymagania UL oraz NEC, a wśród 
nich wyróżniamy bezpieczniki działające 
z opóźnieniem i bez opóźnienia. Tego typu 
wyłączniki nie ulegają zużyciu, ponieważ 
nie mają części ruchomych, jak w przy-
padku wyłączników nadmiarowo-prą-
dowych, a zanieczyszczenie olejem lub 
kurzem jest mało prawdopodobne. 

Największą wadą bezpiecznika jest 
konieczność jego wymiany po ewen-
tualnej aktywacji, inaczej niż w przy-
padku wyłączników nadmiarowo-prądo-
wych. Bezpieczniki powodują także więk-
sze prawdopodobieństwo wystąpienia 
braku pojedynczej fazy w układach zasi-
lania odbiorników 3-fazowych. Bezpiecz-
nik zabezpiecza bowiem układ przed 
awarią, jednak sprzęt, urządzenie może 
zostać uszkodzone na skutek braku jednej 
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fazy, dlatego jego kluczowe komponenty 
powinny być wyposażone w układ wykry-
wający przepalony bezpiecznik.

Podczas gdy wyłączniki tanieją, 
a poziom zapewnianej przez nich ochrony 
wzrasta, bezpieczniki zawsze były nie-
doścignionym standardem modułów 
ochrony na szybkie przerwanie obwodu 
zasilania podczas bardzo dużych przecią-
żeń prądowych. Jednakże obecnie wielu 
użytkowników godzi się na większy wyda-
tek związany z zakupem wyłączników 
nadmiarowo-prądowych z dodatkowymi 
funkcjami, zwłaszcza funkcją elektro-
nicznej aktywacji zabezpieczania i funk-
cją ograniczenia natężenia, biorąc również 
pod uwagę oszczędność czasu niezbęd-
nego na wymianę bezpieczników. Logi-
styka składowania, szukania i wymiany 
przepalonych bezpieczników ma w tym 
przypadku duże znaczenie. 

Niektóre z wyłączników zawierają 
układy ograniczające natężenie prądu 
w celu szybkiej reakcji na wystąpienie 
zwarcia. Zmniejsza to ilość energii, która 
może uszkodzić sprzęt lub przewody. 

Dodatkowe zabezpieczenia są zgodne 
ze standardem UL 1077. Nie są one pro-
jektowane, testowane i certyfikowane 
na potrzeby podstawowych zabezpie-
czeń obwodów. Są dodatkiem do zabez-
pieczeń podstawowych, które muszą znaj-
dować się w układzie. Mają one za zada-
nie ochraniać jednostki sterujące, jed-
nostki PLC (moduły I/O), cewki styczni-
ków, przekaźniki, elementy oprzyrządo-
wania itp. Zajmują mniej miejsca niż urzą-
dzenia UL 489 oraz cechują się mniej-
szym prądem aktywacji, zwykle mniej-
szym lub równym 10 kA. W zależności od 
tego, czy jest to bezpiecznik, czy wyłącz-
nik nadmiarowo-prądowy oraz czy jest to 
zabezpieczenie dodatkowe, czy podsta-
wowe, użytkownik musi zwrócić uwagę 
na warunki pracy, takie jak prąd roz-
ruchu, maksymalny amperaż i napięcie 
maksymalne, maksymalny prąd zwarcia 
i inne parametry fizyczne. Bezpieczniki na 
ogół zapewniają skuteczniejszą ochronę ze 
względu na lepsze ograniczenia prądowe, 
ale wymagają wymiany po każdej aktywa-
cji, co zwiększa czas przestoju maszyny. 
Wyłączniki nadmiarowo-prądowe mogą 
być w sposób szybki i łatwy reseto-
wane, lecz nawet ograniczający natęże-
nie wyłącznik nadmiarowo-prądowy nie 
będzie pracował tak szybko, jak prawi-
dłowo dobrany bezpiecznik.

Zabezpieczenie przed 
przepięciami
W praktyce działań związanych z orga-
nizacją zabezpieczeń układów i urządzeń 
elektrycznych często przeoczane jest zja-
wisko przepięć. W analizach projekto-
wych rozpatruje się zabezpieczenia przed 
porażeniem lub poparzeniami, nato-
miast trzeba pamiętać o tym, że przepię-
cia generują ogromne koszty. Urządzenia 
zabezpieczające przed przepięciami (SPD) 
służą zapobieganiu tym stratom, chro-
niąc układy przed pikami, udarami ener-
gii uszkadzającymi sprzęt oraz zapewniają 
ochronę przeciwko rzadszym, lecz bar-
dziej niebezpiecznym znaczącym skokom 
napięcia. Około 20% przepięć pochodzi 
od wyładowań atmosferycznych, podczas 
gdy pozostałe 80% generowane jest przez 
urządzenia wykorzystywane w fabrykach 
i jest skutkiem rozruchu silników, ich 
zatrzymywania oraz innych okresowych 
obciążeń wysokoimpedancyjnych.

Zabezpieczanie przed przepięciami 
zawsze było dobrą praktyką projektowa-
nia i doboru elementów ochrony obwo-
dów elektrycznych, jednak NEC wskazuje 
również takie obszary, w których owe 
zabezpieczenia są wymagane. Urządze-
nia SPD są coraz istotniejsze dla ochrony 
systemów ratunkowych i sprzętu ratun-
kowego. Część pozycji z listy aplikacji 
wymagających zabezpieczenia przed prze-
pięciami w NEC 2017 zawiera m.in.:

→ Artykuł 670.6: Maszyny przemysłowe 
z zabezpieczeniami dostępu powinny 
być wyposażone w urządzenia chroniące 
przed przepięciami.

→ Artykuł 695.15: Określone urządze-
nia zabezpieczające przed przepięciami 
powinny być zainstalowane przy sterow-
nikach pomp pożarniczych.

→ Artykuł 700.8: Określone urządze-
nia SPD powinny zostać zainstalowane 
wewnątrz lub przy systemach ratunko-
wych (panelach sterowania i tablicach 
rozdzielczych).

→ Artykuł 708.20: Urządzenia przeciw-
przepięciowe powinny zostać zainstalo-
wane na poziomie dystrybucji napięcia 
w fabryce.

Tłumienie przepięć typu pierwszego 
polega na instalacji urządzenia SPD po 
stronie wyłącznika bezpieczeństwa, zabez-
pieczając sprzęt przed wyładowaniami 
atmosferycznymi. Tłumienie przepięć 

typu drugiego jest instalowane po stronie 
obciążenia, chroniąc przed rozruchem sil-
ników i ich zatrzymywaniem oraz podob-
nymi przypadkami. Typ 3 zainstalowany 
jest na poziomie urządzenia, jak w przy-
padku listwy zasilającej.

Owe zabezpieczenia przeciwprze-
pięciowe dobierane są według napięcia 
oraz oczekiwanej wielkości i częstotliwo-
ści występowania przepięć oraz liczby faz 
w obwodzie. Stanowią niedrogie zabezpie-
czenie przed uszkodzeniami sprzętu.

Wyprowadzenia jednostek sterowni-
ków PLC również należy zabezpieczyć 
przed przepięciami i przeciążeniem. Nie-
które z wyjść mogą mieć wbudowane 
zabezpieczenia chroniące wyjście przed 
obciążeniami impedancyjnymi, ale nie 
zawsze są one adekwatne do wielu rodza-
jów obciążeń, takich jak solenoidy lub 
styczniki, więc dobrym zwyczajem jest 
dodawanie zabezpieczeń po stronie obcią-
żenia, co zwiększy trwałość modułów 
PLC.

Obciążenia impedancyjne mogą powo-
dować piki napięcia na poziomie setek 
woltów, a takie napięcie może uszko-
dzić lub zniszczyć jednostkę PLC lub wyj-
ścia tranzystorowe. W celu zabezpiecze-
nia układu można zainstalować diodę 
na zewnętrznej cewce, co zapewni drogę 
powrotną dla prądu w cewce w momen-
cie spadku natężenia pola magnetycznego, 
zmniejszając ryzyko wystąpienia wahań 
napięcia. Podczas gdy prosty element 
diody jest prawdopodobnie najlepszym 
rozwiązaniem w przypadku cewek prądu 
stałego, istnieje wiele urządzeń przeciw-
przepięciowych zabezpieczających układy 
z obciążeniem DC/AC, włącznie z wary-
storami, rezystorami/kondensatorami 
i specjalnymi diodami typu Transil.

Dokument NEC to ponad 800 stron, 
więc ten artykuł to jedynie ogólne spojrze-
nie na wymagania dotyczące zabezpieczeń 
personelu przed porażeniem, a urządzeń 
przed pożarem. Wykorzystując te informa-
cje jako punkt startowy oraz pozyskując 
dodatkowe informacje ze standardu NEC 
i/lub innych źródeł, można wprowadzić 
elementy zabezpieczające obwody elek-
tryczne, niezbędne do osiągnięcia wyso-
kiego poziomu bezpieczeństwa w zakła-
dzie przemysłowym.

Bert Purdy Bert Purdy jest menedżerem ds. produktu 
zabezpieczeń układów w firmie Automa-
tionDirect. 
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C zwarta rewolucja przemysłowa na 
pewno wpłynie na wygląd insta-
lacji elektrycznych w naszych 

zakładach. Wzrośnie liczba przewodów 
do transmisji danych, przy jednoczesnym 
zmniejszaniu ich wymiarów i masy. Pod-
stawą będą przewody ekranowane, coraz 
częściej wyposażone w gotowe do przy-
łączenia złącza. Należy się spodziewać 
nowych standardów połączeń, realizują-
cych kilka funkcji jednocześnie (zasila-
nie i transmisja danych). Zmiany w oka-
blowaniu wpłyną na sposoby montażu 
i wprowadzanie przewodów do obudów, 
które stają się coraz bardziej kompak-
towe. Wszystkie powyższe zmiany są od 
lat znane na rynku, czyli odpowiedzią na 
rewolucję przemysłową jest ewolucja sys-
temów okablowania.

Odchudzanie instalacji
W pierwszej kolejności pojawia się wnio-
sek: wzrost liczby urządzeń podłączonych 
do sieci wymusza wzrost liczby połączeń 
między urządzeniami. Mimo bardzo dyna-
micznego rozwoju połączeń bezprzewo-
dowych (idealnych do integracji urządzeń 
mobilnych) w przemyśle cały czas pod-
stawą jest połączenie przewodowe (elek-
tryczne lub światłowodowe). Dlatego 
obserwuje się bardzo dynamiczny wzrost 
ilości okablowania do transmisji danych. 

Instalowane są nowe czujniki monito-
rujące stan urządzeń i procesów (sygnały 
analogowe lub wolnozmienne cyfrowe). 
Rozproszone systemy sterowania wymie-
niają informacje między sobą. Nadrzędne 
sterowniki dbają o bezpieczeństwo i cią-
głość produkcji całej fabryki. Taka liczba 
przewodów transmisyjnych wymaga, naj-
lepiej jeszcze na etapie projektowania za-
kładu, przewidzenia miejsca na dodatko-
we trasy kablowe oraz szafy sterownicze. 

W celu ograniczenia przestrzeni zajmo-
wanej przez przewody zmniejsza się prze-
kroje ich żył roboczych. Jeżeli kiedyś stan-
dardem przewodu czujnikowego było 
0,75 mm2, to obecnie jest to 0,25 mm2. 
Pozwala to oszczędzić około 30% szero-
kości koryta i zmniejszyć wagę instalacji 
nawet o połowę.

Wartym wspomnienia zjawiskiem jest 
zmniejszanie liczby żył niezbędnych do 
prowadzenia transmisji. O ile w proto-
kołach typu „bus” osiągnięto już ten cel 
– systemy magistralowe funkcjonują na 
2 żyłach, to w Ethernecie Przemysło-
wym cały czas standardem są przewody 
4-parowe lub 2-parowe. A przecież można 
przesłać sygnał Ethernet dwoma żyłami. 
Korzysta z tego większość z nas, mając 
w domach Internet szerokopasmowy 
dostarczany w jednej z technologii DSL 
zwykłym kablem telefonicznym. Aktual-
nie trwają prace nad nowym standardem 
Ethernetu Przemysłowego, który będzie 
wykorzystywał tylko jedną parę żył.

Bez ekranu ani rusz
Niezależnie od rodzaju transmitowanego 
sygnału (analogowo czy cyfrowo),więk-

Mariusz Pajkowski

Jak idea Przemysłu 4.0 
wpłynie na instalację elektryczną 
w zakładach przemysłowych?
Z ideą Przemysłu 4.0 nieodzownie łączy się pojęcie „integracji”, 
oznaczające wzajemne połączenie i wymianę informacji między 
urządzeniami na niespotykaną dotychczas skalę. Czy czwarta 
rewolucja przemysłowa okaże się także rewolucją dla systemów 
okablowania maszyn i urządzeń?

↗ Rys. 1. Przewód ethernetowy z dodatkowymi 
żyłami zasilającymi
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szość przewodów z danymi trafia do tego 
samego koryta kablowego. Leżą obok sie-
bie przewody z protokołami HART, Pro-
fibus czy Modbus. Niejednokrotnie spe-
cyfika urządzeń wymusza ułożenie prze-
wodów do transmisji danych w bezpo-
średniej bliskości przewodów siłowych, 
np. w prowadnicach kablowych. Niesie to 
ryzyko wzajemnego zakłócania się sygna-
łów. Z tego powodu zdecydowana więk-
szość nowo instalowanych przewodów 
transmisyjnych to przewody ekranowane. 

Dla połączeń, które muszą pozostać 
giętkie (ramiona robotów, manipulatorów, 
plotery) stosuje się ekrany z plecionek lub 
owijek z cienkich drucików miedzianych. 
Dla połączeń nieruchomych można zasto-
sować przewody ekranowane folią alu-
miniową – daje to kolejne kilka procent 
oszczędności na wadze i przestrzeni zaj-
mowanej przez instalację elektryczną. 

Warto wspomnieć, że przewody z zało-
żenia przeznaczone do pracy w instala-
cjach przemysłowych (np. Profibus, Indu-
strial Ethernet), są konstruowane z mak-
symalnym zabezpieczeniem przed zakłó-
ceniami, czyli z dwoma ekranami. Ekran 
z folii aluminiowej chroni sygnały przed 
zakłóceniami wzajemnymi (wysoka czę-
stotliwość), a ekran z plecionki miedzianej 
chroni przed zakłóceniami o niższych czę-
stotliwościach, pochodzących od np. kabli 
falownikowych.

A może 2 w 1?
Nie zapomnijmy, że urządzenia odbiera-
jące/wysyłające dane potrzebują zasilania 
w energię. Część z nich może mieć zasila-
nie bateryjne lub z małych ogniw fotowol-
taicznych, ale do większości należy dopro-
wadzić energię elektryczną… kablem. 
To generuje konieczność ułożenia kolej-
nych i kolejnych przewodów, na które 
potrzeba przestrzeni w korytach kablo-
wych. Problem ten można obejść na dwa 
sposoby, w zależności od mocy zasilanego 
urządzenia. 

Przy małych mocach do ok. 25 W na 
pomoc przychodzi standard PoE+ (Power 
over Ethernet). Jest to technologia, dzięki 
której zwykły kabel ethernetowy katego-
rii 5 lub wyższej staje się jednocześnie 
kablem zasilającym urządzenie, do któ-
rego jest podłączony. Jeżeli nasze urzą-
dzenie pracuje w standardzie Ethernet 
(czujnik z przetwornikiem, kamera IP, 
switch itp.) i obsługuje standard PoE+, 

nie musimy do niego ciągnąć osobnego 
kabla zasilającego. Zasilanie odbywa 
się dwoma parami skrętek, pod napię-
ciem 50 V. Głównym ograniczeniem tej 
technologii jest zasięg równy długości 
pojedynczego przewodu Ethernet, czyli 
100 m, i relatywnie mała moc. Trwają 
prace nad kolejną wersją standardu PoE 
(IEEE802.3bt), kiedy przy wykorzystaniu 
wszystkich 4 par skrętki będzie można 
obsługiwać urządzenia o mocy ok. 70 W, 
co rozszerzy funkcjonalność systemu na 
kolejne grupy urządzeń (kamery obro-
towe, routery, terminale POS itp.)

Dla większych mocy lub odległości 
stosuje się inne rozwiązanie – przewody 
z żyłami o różnym przekroju, w których 
grubsze żyły są odpowiedzialne za zasi-
lanie, a cieńsze za transmisję danych. 
Pomysł nie jest nowy, wykorzystuje się 
go od lat w serwonapędach, gdzie pary 
żył o mniejszych przekrojach były odpo-
wiedzialne za zabezpieczenie termiczne 
silnika oraz sterowanie hamulcem. Tra-
dycyjna konfiguracja żył w takim prze-
wodzie to np. 4G16 + (2×2×1), gdzie 
4G16 oznacza trzy żyły fazowe plus 
czwarta żyła żółto-zielona (PE) o przekro-
jach 16 mm2, podłączone do zacisków sil-
nika, a 2×2×1 to dwie pary sterujące 

o przekrojach 1 mm2. Aby zminimalizo-
wać zakłócenia, pary żył sterowniczych są 
osłonięte ekranem. Mimo że sterowanie/
przesył danych odbywa się dodatkowymi 
żyłami, nie ma to praktycznie wpływu 
na średnicę całego przewodu, gdyż cień-
sze żyły układają się w wolnej przestrzeni 
między grubymi żyłami siłowymi.

Jeszcze bardziej różnorodną budowę 
mają przewody od enkoderów, które są 
zasilane prądem stałym DC. Dlatego 
w tych przewodach mamy zazwyczaj tylko 
2 żyły o większym przekroju i dużo par 
cieńszych.

Doświadczenie zdobyte przy konstru-
owaniu przewodów typu SERVO wykorzy-
stano przy nowym standardzie sterowania 
serwonapędów – Hiperface DSL, który 
integruje w jednym przewodzie wszystkie 
sygnały niezbędne do funkcjonowania ser-
wonapędu – zasilanie, sterowanie hamul-
cem i sprzężenie zwrotne z enkoderem. 

Przykładowa budowa takiego prze-
wodu to 4G4+(2×1)+(2×0,34). Dzięki 
takiemu rozwiązaniu zamiast dwóch 
osobnych przewodów (silnikowy i enko-
derowy) wystarczy tylko jeden. Cóż za 
oszczędność miejsca!

Idea przewodów, w których połączono 
zasilanie i transmisję danych, rozsze-

↗ Fot. 1. Przykład wielowpustu o dużej gęstości upakowania przewodów
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rza się o kolejne konstrukcje. W czasach 
dynamicznego rozwoju Ethernetu Przemy-
słowego należy zwrócić uwagę właśnie na 
przewody Ethernet z dodatkowymi żyłami 
zasilającymi o przekroju aż 1,5 mm2 
(fot. 1). Takim przewodem można zasi-
lić i wysterować np. odległą wyspę zawo-
rową, serwozawór czy sterownik, bo 
dostępna moc przy np. 24 V to ponad 
300 W×2 linie zasilające.

Dużo przewodów, małe obudowy
Rosnąca liczba przewodów stworzyła 
kolejny problem: konieczność wprowadze-
nia dużej liczby przewodów do obudów 
(puszek połączeniowych, szaf sterowni-
czych). W zanieczyszczonym środowisku 
hali przemysłowej nie można zrobić tego 
przez duże otwory w podłodze czy ścia-
nie szafy. Wejścia do obudowy muszą być 
szczelne. Tradycyjnym rozwiązaniem są 
dławnice kablowe, ale dla cienkich prze-
wodów transmisyjnych (przemysłowy 
przewód ethernetowy ma średnicę od 6 
mm do 9 mm) należy stosować dławnice 
o gwincie montażowym M16. Nawet roz-
mieszczając je bardzo blisko siebie (pomi-
jając niewygodę montażu i wątpliwą este-
tykę), da to niewielką gęstość wprowadza-
nia przewodów.

Rozwiązaniem są wielowpusty 
kablowe, w których odległości między 
przewodami są rzędu kilku milimetrów. 
Uzyskana przy ich pomocy gęstość mon-
tażu jest około 2 razy większa niż przy 
pomocy dławnic kablowych (fot. 1). 
Szczelność takich przepustów, dzięki 
zastosowaniu membrany żelowej, to IP68, 
czyli tyle co najlepszych dławnic kablo-
wych. Oczywiście ten sposób montażu 
nie zabezpieczy przewodów przed wyrwa-
niem z obudowy tak dobrze jak dławnica 
kablowa, ale szafy sterownicze są umiesz-
czone zazwyczaj w miejscach oddalonych 
od ruchomych elementów maszyn czy 
pracujących ludzi.

Szybkie przezbrajanie maszyn
Jedną z podstawowych cech fabryki reali-
zowanej zgodnie z ideą Przemysłu 4.0 
jest wysoka elastyczność produkcji, rozu-
miana jako zdolność do produkowania 
różnorodnych wersji tego samego pro-
duktu lub wręcz różnych produktów 
przy bardzo krótkim czasie potrzebnym 
na przezbrajanie maszyn. Cecha ta rozu-
miana jest także jako łatwość rozbudowy 
i modernizacji poszczególnych linii pro-
dukcyjnych w momencie dostępności np. 
nowszego, bardziej wydajnego osprzętu. 

Wąskim gardłem takich modernizacji jest 
okablowanie, którego modyfikacja (prze-
łożenie/wymiana istniejących przewodów, 
dołożenie i podłączenie nowych) zajmuje 
relatywnie dużo czasu i wiąże się z ryzy-
kiem popełnienia błędów przy podłącza-
niu dziesiątek, jeżeli nie setek żył.

Odpowiedzią na te niedogodności są 
przewody zakończone złączami. Mogą to 
być złącza zamontowane przez pracow-
ników utrzymania ruchu, ale też gotowe, 
zarobione fabrycznie przewody przyłą-
czeniowe. Standardem w branży są np. 
gotowe paczkordy ethernetowe. Warto 
pamiętać, że w zastosowaniach przemy-
słowych stary, poczciwy standard złą-
czy RJ45 jest wypierany przez szczelne, 
odporne na uszkodzenia złącza M12 
(kodowanie D lub kodowanie X). Infra-
struktura sterowania oparta na koncentra-
torach sygnałów (puszki I/O) i okablowa-
niu paczkordowym jest dużo łatwiejsza do 
modernizowania i przebudowy.

I znowu stajemy przed dylematem, jak 
wprowadzić takie oryginalne przewody ze 
złączami do wnętrza obudowy, w której 
znajduje się np. sterownik. Są co najmniej 
trzy różne rozwiązania. 

Pierwsze sprawdzi się w przypadku 
potrzeby wprowadzenia pojedynczych 
przewodów. Jest to specjalna, nieco więk-
sza od typowej, dławnica kablowa M25 
z odpowiednim uszczelnieniem do cien-
kich przewodów. Wystarczy przeło-
żyć przewód ze złączem przez dławnicę, 
na samym przewodzie założyć rozciętą 
uszczelkę i skręcić całość. 

Drugi sposób to zastosowanie złącza 
pulpitowego lub przelotowego, wystawio-
nego na zewnętrznej ścianie obudowy. 
Daje to nam możliwość podłączania prze-
wodów bez potrzeby otwierania obudowy. 

Trzeci sposób to, podobnie jak dla 
przewodów bez złączy, wielowpust mon-
towany na powierzchni obudowy. Aby 
mógł obsługiwać przewody z zarobionymi 
złączami, klipsy uszczelniające są dwuczę-
ściowe i wyciągane z ramki montażowej. 
Dzięki temu można wprowadzać prze-
wody elektryczne, pneumatyczne i świa-
tłowody ze złączami o wymiarach nawet 
30 mm na 90 mm. Szczelność połączenia 
na poziomie IP64 jest wystarczająca dla 
większości zastosowań przemysłowych 
(fot. 2).

Mariusz Pajkowski Mariusz Pajkowski jest zastępcą dyrektora 
ds. technicznych w firmie Lapp Kabel. 

↙ Fot. 2. Montaż prze-
wodów ze złączami? 
Obecnie jest to jak 
najbardziej możliwe.

Elektryka 2
0
19

Źr
ód

ło
: L

ap
p 

Ka
be

l



  19

K luczowy czynnik dla utrzymania 
konkurencyjności firm na współ-
czesnym rynku stanowi maksy-

malizacja czasu pracy maszyn. Koszty ich 
przestojów mogą z łatwością sięgać dzie-
siątek tysięcy euro. Wiele firm działa 
z minimalnymi zapasami towarów, a pro-
cesy wykorzystują zwykle 95% dostęp-
nego czasu pracy, aby zaspokoić zapotrze-
bowanie rynku. Dlatego przestoje mogą 
szybko prowadzić do wstrzymania realiza-
cji zamówień, co negatywnie wpływa na 
obroty i zaufanie klientów.

Dzięki jednak właściwym zabezpie-
czeniom obwodów elektrycznych zasi-
lających, a w szczególności stosowaniu 
cyfrowych wyłączników różnicowo-prą-

dowych (RCD), producenci maszyn mogą 
zagwarantować swoim klientom w prze-
myśle wytwórczym dłuższy czas pracy, 
zapewniając lokalne i zdalne monitorowa-
nie oraz wczesne ostrzeganie. Informacje 
o stanie maszyny są przekazywane perso-
nelowi odpowiedzialnemu za serwis i kon-
serwację, co znacznie upraszcza konser-
wację zapobiegawczą i w rezultacie prze-
kłada się na ograniczenie przerw w pro-
dukcji.

Dalsze zwiększenie niezawodności 
maszyn można osiągnąć dzięki zainsta-
lowaniu odpowiedniej technologii, zgod-
nej z właściwymi normami i wymogami 
bezpieczeństwa. Jednocześnie dla pro-
ducentów maszyn – szczególnie tych 
nastawionych na eksport – istotna pozo-
staje współpraca z partnerami rozumieją-
cymi wymogi międzynarodowego rynku, 

Wyłączniki różnicowo-prądowe 
w świecie cyfrowym
W jaki sposób wykorzystanie cyfrowych wyłączników różnicowo-
-prądowych zwiększa bezpieczeństwo operatora, wydłuża czas pracy 
maszyn i podnosi rentowność?

Peter-Lukas Genowitz

pozwalająca na zaoszczędzenie czasu 
i pieniędzy.

Funkcja wyłączników 
różnicowo-prądowych
Wyłączniki różnicowo-prądowe zabez-
pieczają obwody elektryczne przed szko-
dliwymi zakłóceniami elektrycznymi, 
gdy w obwodzie powstają prądy różni-
cowe i upływowe. Są to zjawiska wyjąt-
kowo niekorzystne dla człowieka, mogące 
powodować nawet wypadki śmiertelne 
czy pożary, jak również doprowadzać do 
awarii maszyn, czyli zmniejszenia zysków.

Wyłączniki te niezawodnie chronią 
ludzi i maszyny już od wielu dziesięcio-
leci. Pierwsze związane z nimi patenty 
otrzymał prof. dr Biegelmeier w roku 
1957. Kolejnym krokiem było opraco-
wanie w 1965 r. pierwszego wyłącznika 
z magnesem trwałym – stanowił on pod-
stawę dla współczesnego wyłącznika róż-
nicowo-prądowego. 

W roku 2014 stała się dostępna tech-
nologia pierwszego cyfrowego wyłącznika 
różnicowo-prądowego typu B i B+. Korzy-
ści płynące z zastosowania wyłączników 
różnicowo-prądowych są znane, jednak 
cyfrowe wersje tych urządzeń zwiastują 
zupełnie nową epokę w organizacji kon-
serwacji zapobiegawczej.

Norma IEC 60364 i odpowied-
nie normy krajowe, a także norma NEC 
(National Electrical Standard) w przy-
padku Stanów Zjednoczonych, stanowią 
podstawę w zakresie wytycznych doty-
czących montażu systemów elektrycznych 
niskiego napięcia na całym świecie. Klu-
czowe znaczenie dla instalacji przemy-
słowych ma też seria norm IEC 60204, 
ponieważ reguluje kwestie bezpieczeń-
stwa elektrycznego maszyn. Zgodnie z nią 
wyposażenie elektryczne maszyn musi 
spełniać wymogi bezpieczeństwa okre-
ślone podczas oceny ryzyka dla maszyny. 
Praktyka dowodzi, że wyłączniki różni-
cowo-prądowe umożliwiają ogranicze-
nie potencjalnego zagrożenia. Inną kwe-
stią zalecaną przez normę IEC 60204 jest 
konserwacja zapobiegawcza – producenci 
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maszyn mogą ją wdrożyć, korzystając 
z wyłączników różnicowo-prądowych naj-
nowszej generacji.

Cyfrowe wyłączniki różnicowo-
-prądowe – idealny wybór 
dla producentów maszyn
Cyfrowe wyłączniki różnicowo-prą-
dowe łączą działanie ochronne z szere-
giem funkcji cyfrowych – wyjątkowych 
na rynku urządzeń do ochrony obwodów. 
Wszystko po to, by zapewnić maksymalną 
ilość informacji o stanie obwodu i wydłu-
żyć gotowość do pracy chronionego sys-
temu lub maszyny. Technologia cyfrowa 
ma zastosowanie zarówno w przypadku 
wyłączników różnicowo-prądowych 
RCCB, jak i RCBO.

Urządzenia te przez cały czas mie-
rzą wartość prądu różnicowego i wyko-
rzystują uzyskane w czasie rzeczywi-
stym wyniki do sterowania lokalnymi 
kontrolkami LED wczesnego ostrzegania 
oraz zdalnymi, bezpotencjałowymi sty-
kami wyjściowymi wczesnego ostrzega-
nia. Takie wczesne ostrzeganie pozwala 
personelowi zajmującemu się konserwa-
cją na rozwiązanie potencjalnych proble-
mów, zanim doprowadzą one do przerw 
w działaniu urządzenia lub do awarii. Sta-
tus instalacji jest zawsze widoczny. Dzięki 
ograniczeniu nieplanowanych wezwań 
serwisowych można jeszcze bardziej ogra-
niczyć koszty – oszczędności wyraźnie 
rosną, ponieważ częstotliwość przeprowa-
dzania testów można zmniejszyć do jed-
nego w roku.

Również dostępność instalacji staje się 
większa, bo cyfrowe urządzenia zabezpie-
czające mają krótkie opóźnienia czasowe 
i optymalne progi zadziałania. Krótko-
trwałe awarie nie spowodują dzięki temu 
niepotrzebnego wyzwolenia zabezpieczeń 
i utraty dostępności systemu.

Typy wyłączników 
różnicowo-prądowych
Aby zapewnić niezbędny poziom ochrony 
w zastosowaniach przemysłowych, zasad-
niczo zaleca się korzystanie przynaj-
mniej z wyłącznika różnicowo-prądowego 
typu A. 

Stosowanie wyłączników różnicowo-
-prądowych typu B zmniejsza zagrożenie 
pożarowe, zapewnia dodatkową ochronę 
związaną z maszynami o regulowanej 

prędkości, jest też przydatne w przypadku 
zastosowań wykorzystujących przemien-
niki częstotliwości. Prąd stały o ustabili-
zowanym przebiegu negatywnie wpływa 
na zdolności wyłączników różnicowo-prą-
dowych typu AC lub A w zakresie wykry-
wania albo wręcz uniemożliwia to wykry-
wanie, więc w najgorszym przypadku 
funkcja zabezpieczenia zostaje wyłączona.

Wyłączniki różnicowo-prądowe typu B 
są w stanie wykryć prąd przemienny sinu-
soidalny i prąd pulsujący lub prąd wygła-
dzony DC, co czyni je odpowiednimi 
do wszelkich zastosowań i obsługi prze-
biegów prądu zgodnie z normą IEC/EN 
62423. Dla wyłączników typu B zdefinio-
wano warunki zadziałania zabezpieczenia 
w przypadku prądu różnicowego o róż-
nych częstotliwościach do 1 kHz. 

Wyłączniki różnicowo-prądowe typu 
Bfq spełniają wymogi dotyczące typu B 
(IEC/EN 62423). Zaprojektowano je do 
wykorzystania w obwodach, w których 
stosowane są przemienniki częstotliwo-
ści z napędami o regulowanej prędkości. 
Przewidziano w nich specjalnie przysto-
sowane krzywe zadziałania, określone do 
maksymalnie 50 kHz. Są zaprojektowane 
tak, by ograniczać liczbę niepotrzebnych 
wyzwoleń.

Działanie wyłączników różnicowo-prą-
dowych typu B+ jest zgodne z wymogami 
normy VDE 0664-400, a maksymalną 
częstotliwość, na której funkcjonuje 
zabezpieczenie, zdefiniowano w ich przy-
padku na poziomie 20 kHz. Maksymalna 
wartość zadziałania dla prądu na wyż-
szych częstotliwościach wynosi 420 mA, 
co zapewnia doskonałą ochronę przed 
zagrożeniem pożarowym wywołanym prą-
dem upływu, w zastosowaniach z wyko-
rzystaniem napędu elektrycznego. Ma to 
szczególne znaczenie w aplikacjach zwią-
zanych z rolnictwem, ponieważ pozwala 
uniknąć pożarów wywołanych prądami 
upływu o wysokiej częstotliwości.

Rozwiązania oparte na inteligent-
nym okablowaniu 
Wyłączniki różnicowo-prądowe są istot-
nym elementem umożliwiającym ogra-
niczenie przestojów. Producenci maszyn 
i instalatorzy mogą jednak dodatkowo 
wydłużyć czas pracy urządzeń i wygene-
rować oszczędności przez zintegrowanie 
ich ze środowiskiem inteligentnego oka-
blowania.

Przykładowo, urządzenia takie jak 
wyłączniki nadprądowe, różnicowo-
-prądowe RCCB i kombinowane RCBO, 
mogą zostać szybko i łatwo podłączone 
do inteligentnego okablowania i techno-
logii komunikacji poprzez moduł Eaton 
SmartWire-DT MCB/RCD. Dzięki temu 
zarówno dodatkowe urządzenia wej-
ścia/wyjścia, jak i okablowanie stają 
się zbędne, co umożliwia producentom 
maszyn ograniczenie czasu i kosztów 
montażu lub modernizacji.

Przy zastosowaniu tego systemu dostęp 
do informacji o stanie urządzeń zabezpie-
czających (załączony, wyłączony, wyzwo-
lenie) jest możliwy w ramach sieci zasila-
jącej, układu sterowania lub monitorowa-
nia maszyny. Zespoły utrzymania ruchu 
nieprzerwanie otrzymują informacje na 
temat stanu i parametrów roboczych 
instalacji, dzięki czemu mogą natychmia-
stowo reagować na problemy i ograniczać 
czas przestoju maszyn do minimum.

Podsumowanie
Na etapie opracowywania wymogów 
dotyczących wyposażenia zabezpiecza-
jącego obwody (zwłaszcza wyłączni-
ków różnicowo-prądowych) i prac nad 
obniżeniem kosztów – przy zachowa-
niu wysokiej wydajności i niezawodno-
ści swoich maszyn – projektanci mają do 
wyboru wiele możliwych strategii. Mogą 
one dotyczyć zarówno funkcji technicz-
nych sprzętu, jak i szerszego zakresu rów-
nie istotnych czynników. Możliwość okre-
ślenia specyfikacji i uzyskania dokładnie 
takich samych produktów na całym świe-
cie, mimo wariantywności podyktowanej 
lokalnymi wymogami, ułatwia eksport, 
konserwację i planowanie procedur ope-
racyjnych.

Udoskonalenie diagnostyki dzięki 
zastosowaniu nowoczesnej technolo-
gii cyfrowej nie tylko poprawia skutecz-
ność eksploatacji i wydajność maszyn, 
lecz także – w połączeniu z odpowiednimi 
zabezpieczeniami obwodów – zwiększa 
bezpieczeństwo i poziom ochrony ludzi 
oraz maszyn (dodatkowe materiały na ten 
temat można uzyskać, pobierając białą 
księgę Eaton, na stronie www.eaton.eu/
pl/cp/rcd).

Peter-Lukas GenowitzPeter-Lukas Genowitz jest kierownikiem
ds. produktów RCCB w firmie Eaton.
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